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1. WSTĘP 

Tematyką „Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Miasta Jasła”, opracowanej w okresie czerwiec – 
wrzesień 2021 r., były przede wszystkim poniższe zagadnienia: 

1/ charakterystyka Miasta Jasła w zakresie: rynku napojów alkoholowych, dostępności alkoholu na terenie 
miasta, lokalnych zasobów w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz w 
zakresie przeciwdziałania przemocy; 

2/ problematyka uzależnień wśród młodzieży, w tym: skala problemu, postawy uczniów wobec alkoholu  
i innych środków psychoaktywnych, wiedza o problemach alkoholowych i narkomanii, przyczyny sięgania po 
alkohol i narkotyki, ryzykowne zachowania młodzieży pod wpływem środków psychoaktywnych, sprzedaż 
alkoholu nieletnim, szkody społeczne związane z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków przez młodzież; 

3/ problematyka przemocy, w tym:  przemoc rówieśnicza, przemoc domowa oczyma dorosłych i młodzieży, 
cyberprzemoc (hejt i inne formy przemocy w Internecie); 

4/ ocena efektywności lokalnych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, wiedza młodych na temat 
możliwości uzyskania wsparcia i pomocy w przypadku wystąpienia problemów uzależnień i przemocy; 

Diagnoza po pierwsze jest analizą sytuacji „zastanej” na terenie miasta Jasła, w tym działań profilaktycznych  
i prewencyjnych, podejmowanych przez UM, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
MOPS, Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy, szkoły, Policję, lokalne organizacje 
pozarządowe itp. Po drugie jest także zostawieniem wniosków, które wynikają z analizy sytuacji 
problemowych. W tym kontekście może być więc niezbędnym źródłem rekomendacji dla UM Jasło oraz innych 
interesariuszy zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy.   
Obejmuje także raport z badań ankietowych, realizowanych wśród uczniów klas VIII szkół podstawowych  
i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów z terenu miasta (cześć 2 niniejszego opracowania).  
Z Diagnozy dowiemy się więc nie tylko o skali problemów, kogo dotykają, jakie negatywne skutki społeczne 
powodują itp., ale także jakie są lokalne zasoby, jak przebiega współpraca, czy dotychczasowe działania są 
skuteczne, dobrze oceniane przez młodzież itp.). 
Obie części diagnozy są ze sobą powiązane (zgodnie z zasadą logiki interwencji), ponieważ  znajomość skali 
problemów pozwala zaplanować skuteczne działania profilaktyczne i dostosowywać je do oczekiwań i potrzeb 
społeczności lokalnej. Świadomość występowania problemów oraz ich zmienności w czasie i dynamiki  
(np. pojawienie się w Polsce tzw. dopalaczy, które jeszcze 10 lat temu praktycznie nie występowały) pozwala 
na wdrożenie działań tam, gdzie są one rzeczywiście potrzebne i w zakresie, który jest aktualnie niezbędny. 

Schemat  1. Praktyczne zadania dla Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych 

 Źródło: opracowanie własne 

Diagnoza niniejsza zawiera także rekomendacje ze wskazaniem konkretnych działań na poziomie profilaktyki 
uzależnień i przemocy. Są to oczywiście propozycje do zaakceptowania przez UM, MOPS, MKRPA, Zespół 
Interdyscyplinarny, Policję, czy dyrektorów poszczególnych szkół z terenu miasta Jasło.  Nie mają więc 
charakteru wiążącego i obligatoryjnego, a jedynie rekomendowany, zależnie od oceny ich efektywności przez 
poszczególne instytucje i podmioty współpracujące lokalnie w ww. zakresie.  



„Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Miasta Jasła” 

3 

 

 

Opracowanie Diagnozy  odbywało się w ramach dwóch równolegle realizowanych etapów:  

ETAP I: zebranie informacji metodą „desk research” – to analiza źródeł danych zastanych, czyli informacji 
uzyskanych w jasielskich instytucjach i jednostkach m.in. w Urzędzie Miasta Jasła, Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, Powiatowej Komedzie Policji, placówkach odwykowych, podmiotach leczniczych, szkołach 
podstawowych, ponadpodstawowych, uczelni, w środowisku lokalnych organizacji pozarządowych itp.  
Etap ten obejmował także analizę miejskich dokumentów planistycznych (programów, strategii), których celem 
jest przeciwdziałanie lokalnym problemom społecznym i ograniczanie ich skutków poprzez wdrażanie działań 
profilaktycznych, pomocowych i samopomocowych;  

 ETAP II: to pozyskanie aktualnej wiedzy na temat skali i skutków występowania uzależnień i przemocy wśród 
młodzieży szkolnej i studentów w ramach badań ankietowych. Badaniami została objęta bardzo duża grupa 
respondentów, bo łącznie ponad 1 tyś. uczniów, w tym 90 % uczniów kl. VIII z jasielskich szkół podstawowych 
oraz 15 % uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 20 % studentów z trenu miasta Jasła. Wyniki badań oraz 
wynikające z nich wnioski i rekomendacje zostały szczegółowo opisane w Części II (badawczej) niniejszej 
Diagnozy.  

Tabela 1. Etapy i formy pracy w zakresie przygotowania Diagnozy: 

Etap pracy na Diagnozą Forma pracy Efekty  

1. Zebranie  danych o 
lokalnych zagrożeniach 
społecznych na terenie 
Miasta Jasło 

 zebranie informacji metodą desk research od UM 
Jasło i innych jednostek organizacyjnych i wydziałów 
UM, MOPS, PCPR  oraz innych ważnych instytucji, 
podmiotów i organizacji z terenu miasta, w tym: 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych,  Powiatowej Komendy Policji, 
podmiotów leczniczych, szkół itp. 

 analiza danych statystycznych w oparciu o m.in.  
GUS, Bank Danych Lokalnych, statystykę PARPA itp. 

 analiza lokalnych dokumentów planistycznych np. 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomani na 2021 r., Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy na 2021-2025, Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
Jasła na lata 2019-2024 

→ uzyskanie  informacji  
z „pierwszej ręki” 
 o rodzaju i skali najczęstszych 
problemów społecznych 
występujących na terenie 
miasta Jasło; 

→  porównanie tzw. danych 
„twardych” w perspektywie 
ostatnich 3 lat (tendencje); 

→  ocena spójności tych 
dokumentów w kontekście 
przeciwdziałania uzależnieniom 
i przemocy (cele i formy 
realizacji oraz planowane 
wskaźniki i rezultaty); 

2. Realizacja badań 
ankietowych  

 przeprowadzenie ankiety wśród uczniów kl. VIII 
szkół podstawowych przy założeniu udziału w nich 
min. 90 % ogółu, uczniów szkół średnich (min. 15 %) 
oraz studentów (min. 20 %)  

 przeprowadzenie ankiety wśród studentów z 

terenu miasta (Podkarpackiej Szkoły Wyższej  
im. bł. ks. Władysława Findysza) 

→  otrzymanie materiału 
badawczego i przygotowanie 
raportu zbiorczego; 

→  wyciągnięcie wniosków  
z powyższych danych do 
zaplanowania skutecznych 
działań profilaktycznych; 

Źródło: opracowanie własne 

Za opracowanie całości dokumentu odpowiadał Piotr Buczek z Biura Analiz Rynkowych i Społecznych „BARiS” 
w Rzeszowie. W imieniu zespołu autorskiego dziękujemy za pomoc  pracownikom UM Jasła, Członkom MKRPA, 
dyrekcji i nauczycielom szkół, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policy itp.   
W szczególności dziękujemy p. Iwonie Byczek - Inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
profilaktyki przeciwalkoholowej UM Jasło, insp. Robertowi Wróblowi – Komendantowi Powiatowemu Policji  
w Jaśle oraz podkom. Joannie Garbacik i podkom. Piotrowi Wojtunikowi z Wydziału Prewencji KPP Jasło za 
zaangażowanie w pozyskaniu danych. Dziękujemy także Państwu Dyrektorom i wychowawcom jasielskich szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych za pomoc w realizacji badań ankietowych wśród uczniów. Bez ich 
zaangażowania nie byłoby możliwe zrealizowanie sondażu w okresie zagrożenia koronawirusem covid-19. 
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2. Krótka charakterystyka Miasta Jasło w kontekście Diagnozy. 

       Ze względu na oczekiwanie ze strony UM Jasło dokumentu zwięzłego i możliwie najbardziej praktycznego, 
w poniższej charakterystyce ograniczymy się do danych bezpośrednio związanych z tematyką Diagnozy. W tym 
kontekście mniej istotne wydają się być takie czynniki jak: położenie gminy, struktura zatrudnienia, dostęp do 
dóbr itp. Bardziej istotne są m.in. dane demograficzne, bo z nich wynikają wnioski, dotyczące wielości populacji 
osób młodych, których trzeba objąć profilaktyką uzależnień i przemocy itp. Dlatego charakterystyka poniższa 
nie zawiera m.in. opisu historycznego miasta, jego położenia geograficznego, zasobów przyrodniczych, 
kulturowych, czynników ekonomicznych, gospodarczych, rynku pracy itp. To oczywiście bardzo istotne kwestie 
i mogące mieć pośredni wpływ na występowanie problemów społecznych, w tym uzależnień i przemocy.  
Ale ich opisanie zwiększyłby objętość Diagnozy, przez co byłaby ona mniej przejrzysta. Po drugie zagadnienia te 
zostały szczególno opisane w kliku innych lokalnych dokumentach planistycznych m.in. w „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024”, dlatego nie zostały uwzględnione w tym 

opracowaniu. Przedstawiamy najistotniejsze informacje o mieście Jaśle w zakresie problematyki Diagnozy: 
Aspekty społeczne: 

➔ 34 542 os. to ludność miasta wg. stanu na XII 2020 r., w tym 18 026 kobiet i 16 516 mężczyzn. W tej grupie 
5 168 osób, czyli 15 % ogółu mieszkańców do osoby w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej). W wieku 
produkcyjnym jest 20 573 os. (60 %), natomiast w wieku poprodukcyjnym – 8801 os. (25,5 %).  

W ostatnich pięciu latach liczba mieszkańców miasta spadła, bo w 2016 roku było 35 713 os., w tym w wieku 
przedprodukcyjnym 5 541 os. Szczegółowe informacje, dotyczące zmian demograficznych na terenie miasta 
znajdują się w Rozdziale 4; 

➔ 2981 os. to liczba uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Jasło w roku szkol. 2021/22. W tym 
uczniów klas VIII jest 445 os. Zgodnie z umową na opracowanie Diagnozy badaniem ankietowym powinno być 
objętych min. 400 uczniów, czyli minimum 90 % ogółu ośmioklasistów;  

➔ 4189 os. to liczba uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta, w tym 1039 uczniów w I i II LO (stan 
na IX 2021 r.). W sondażu w ramach Diagnozy  miało uczestniczyć minimum 15 % ogółu uczniów – 
uczestniczyło 663 osoby, czyli 15,8 % ogółu; 

➔ 46 to liczba rodzin korzystających w 2020 roku z pomocy MOPS w Jaśle objętych wsparciem z powodu 
uzależnienia lub nadużywania alkoholu przynajmniej przez jednego z członków rodziny. Do czerwca br. to 34 
rodziny. Liczba ta w okresie ostatnich lat zwiększyła się, bo w 2019 wynosiła 29; 

➔ 57 to liczba wniosków do września 2021 roku skierowanych przez MKRPA do sądu o zobowiązanie do 
podjęcia leczenia odwykowego. Liczba ta wzrasta, bo w 2020 i 2019 r. było po 52, a 2018 r. – 42; 

➔ 33 to liczba spraw do września 2021 roku zakończonych podjęciem przez osoby  decyzji o dobrowolnym 
poddaniu się leczeniu. W 2020 r. było to 28, w 2019 r. – 45 i w 2018 r. – 31; 

➔  35 to liczba wniosków do września 2021 roku MKRPA na badanie przez biegłych sądowych w celu  wydania 
opinii. W 2020 roku było to odpowiednio 39, w 2019 r. – 63, a w 2018 r. – 42; 

➔ 84 to liczba osób z terenu miasta Jasła objętych leczeniem odwykowym w Poradni Leczenia Uzależnień  w 
Jaśle. Grupa ta corocznie jest zbliżona, bo w 2018 roku było to 138 osób (w tym 21 osób w wieku 19-29 lat),  
w 2019 roku – 103 (w tym 15 osób młodych);   

➔ 218 to liczba osób uzależnionych objętych leczeniem  w Ośrodku Psychoterapii w Jaśle (w tym 125 osób  
z terenu miasta Jasła). Liczby te wzrastają, bo w 2018 roku było to 131 osób (w tym 27 osób to młodzież),  
w 2019 roku – 174 (w tym 38 osób młodych). Liczba osób leczonych w Ośrodku z powodu uzależnienia od 
środków psychoaktywnych innych niż alkohol także wzrasta – w 2018 r. - 28 osób, w 2019 r. - 59 osób;  

Aspekty finansowe: 

➔ 891 tyś. zł to planowane wpływy miasta Jasła w 2021 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Są one oszacowane na poziomie nieco niższym do poprzednich lat, bo wynosiły odpowiednio:  
- 1 060 629,84 zł w 2020 r. 
- 1 004 916,86 zł w 2019 r. 
- 885 514 zł w 2018 r. 
- 930 000 zł w 2017 r. 
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➔ 49 323 457 zł  to łączna wartość alkoholu sprzedanego w 2020 roku na terenie gminy Miasto Jasło. 
Wydatki na alkohol rosną, bo w 2019 r. była to kwota 49 323 457 zł, w 2018 r. – 40 325 936 zł, a w 2017 r. – 
43 989 770 zł; 

➔ 295 to liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych przez Miasto Jasło w 2021 r.  
W tym 203 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy, stacje paliw) oraz 92 dla lokali 
gastronomicznych (bary, restauracja itp.). Liczba ta jest mniejsza, bo w poprzednich latach wynosiła 370, w tym 
220 poza miejscem sprzedaży oraz  150 w lokalach;  

➔ 124 to liczba punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta (stan na 30.09.2021 r.), w tym 78 na sprzedaż 
detaliczną detalu i 46 w ramach gastronomii;  

➔ 278 to liczba mieszkańców miasta Jasło, którzy statystycznie przypadają na jeden punkt sprzedaży alkoholu. 
Dla porównania śr. ogólnopolska to 2751; 

➔ 221 335 zł to wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2020 r. przez MOPS na pomoc rodzinom z 
problemem alkoholowym. Do czerwca br. było to 121 874 zł. Nakłady te corocznie zmniejszają się: w 2019 r. 
wynosiły 228 799 zł, w 2018 – 307 758 zł, w 2017 – 581 617 zł2 

➔ 798 648 zł to wydatki  przewidziane w budżecie Miasta Jasła w 2021 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
Na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki wydatkowano z budżetu miasta w 
poprzednich latach poniższe kwoty: 
- 825 910,53 zł w 2020 r. 
- 694 258,48 zł w 2019 r. 
- 889 138,13 zł w 2018 r. 
- 897 229.97 zł w 2017 r. 

➔ 92 307 zł to środki na profilaktykę przeciwalkoholową przekazane do jasielskich szkół podstawowych. 
Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na realizację zajęć i programów profilaktyczno-edukacyjnych 
oraz wypoczynek zimowy dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami i niewydolnych wychowawczo. 
W poprzednich latach były to poniższe kwoty: 
- 92 306,90 zł w 2020 r. (spadek wydatków z powodu epidemii covid-19 i nauczania zdalnego) 
- 193 971,99 zł w 2019 r. 
- 185 612,94  zł w 2018 r. 
- 204 524,14 zł w 2017 r. 

➔ 245 000 zł to kwota dofinansowania przez UM Jasło zadań realizowanych przez placówki wsparcia 
dziennego, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problem alkoholowym. To kwota  dotacji na ten cel znacznie wzrasta 
w poszczególnych latach, bo było to odpowiednio: 
- 245 tyś zł w 2020 r. 
- 165 tyś. w 2019 oraz w 2018  
- 110 tyś. w 2017 
- 77 tyś. w 2016  
Zakontraktowane na 2021 rok środki na ten cel zostały wykorzystane na poziomie 121 tyś. zł, w tym  77 tyś. zł 
w ramach dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Charytatywnego  oraz 44 tyś. zł 
dla Klasztor św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie). Szerzej na 
temat wydatkowania środków w ramach tego zadania publicznego oraz efektów działań w tym zakresie na 
terenie miasta są opisane w Rozdziale 8.4.; 

➔ 165 000 zł to kwota przeznaczona w 2021 roku na  przeciwdziałanie  patologiom  społecznym,  w tym  
przeciwdziałanie  alkoholizmowi  i narkomanii w ramach „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021”. Budżet całego Programu to 2 293 421 zł/rocznie, 
czyli na profilaktykę uzależnień, w tym tworzenie programów i prowadzenie przedsięwzięć profilaktycznych 
adresowanych do dzieci i młodzieży przeznaczone jest 7 % budżetu Programu. Środki z dotacji UM Jasło 
wydatkowane są także  na prowadzenie świetlic oraz placówek wsparcia dziennego, świadczących pomoc 
dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, o których wspomniano powyżej; 

 
1 Źródło: https://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne 
2 Źródło: dane MOPS Jasło 
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3. Dostępność napojów alkoholowych na terenie miasta Jasło. 
 

Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Jasło do 2020 roku 
utrzymywała się na stałym poziomie – 370, w tym 220 w sklepach i 150 w lokalach gastronomicznych.  
W 2021 roku zmniejszyła się liczba zezwoleń, szczególnie wydawanym na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży – ze 150 do 92 zezwoleń.  Może to wynikać z zamykania lokali gastronomicznych, 
jako skutek lockdownu z powodu covid-19. Dlatego Rada Miejska Jasła uchwałą nr XLI/347/2021 z dnia  
22 lutego 2021 r. wprowadziła zwolnienie z II i III raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zwrot 
opłaty przedsiębiorcom, którzy zapłacili całość do 31 stycznia 2021 r. Ulga dotyczy przedsiębiorców z branży 
gastronomicznej, którzy w okresie czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 
spowodowanej wprowadzeniem pandemii covid-19 nie mieli możliwości korzystania z posiadanych zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zwolnienie to było jedną 
z form pomocy dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych ograniczeniami z powodu stanu epidemii.  
Najwięcej wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 
133. Nico mniej jest zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5%, w tym piwa – łącznie 117, w tym 73 sklepy i 44 
lokale gastronomiczne. W 2020 roku wygasło 24 zezwolenia, a 2 cofnięto. Należy pamiętać, że zezwolenia 
wydawane są osobno dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% i na piwo (typ A), napojów o 
mocy od 4,5 do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa (typ B) oraz zawierające powyżej 18% alkoholu (typ C).  
Jeśli przedsiębiorca planuje sprzedaż wszystkich tych alkoholi, powinien zdobyć trzy różne zezwolenia. 
Wniosek o zezwolenie kierowany jest do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle 
(MKRPA) celem wydania opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej Jasła.  
W przypadku wydania przez MKRPA negatywnej opinii Burmistrz wydaje decyzję odmowną. 

Tabela 2. Ilość punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta Jasło 

 2018 2019 2020  2021 

Ilość punktów ogółem 118 124 122 124 
w tym przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  77 77 78 78 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) 41 47 44 46 

ilość zezwoleń typu A (Detal) 74 73 73 74 

Ilość zezwoleń typu B (Detal) 65 67 69 66 

Ilość zezwoleń typu C (Detal) 61 63 64 63 

ilość zezwoleń typu A (Gastronomia) 41 46 43 45 

ilość zezwoleń typu B (Gastronomia) 17 19 17 18 

Ilość zezwoleń typu C (Gastronomia) 28 31 27 29 

Łącznie ilość zezwoleń (Detal)   200 203 206 203 

Łącznie ilość zezwoleń (Gastronomia) 86 96 87 92 

Ogółem zezwoleń (Detal + Gastronomia) 286 299 293 295 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 
do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo (typ A) 

115 119 117 119 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 
18% alkoholu przeznaczonych do spożycia (typ B i C) 

171 180 178 176 

decyzje w sprawie wygaśnięcia zezwolenia 19 24 24 dane 
niepełne 

decyzje w sprawie cofnięcia  zezwolenia 0 3 2 dane 
niepełne 

Źródło: dane Urząd Miasta Jasło 

Biorąc pod uwagę powyższe dane można stwierdzić, że statystyczne na 1 punkt sprzedaży alkoholu  na terenie 
miasta Jasło obecnie przypada 278 mieszkańców. Średnio 1 zezwolenie jest na przypada 117 osób, dla 
porównania w Krośnie wydano 415 zezwoleń (260 w sklepach i 155 w lokalach), czyli na  
1 punkt sprzedaży przypada na 111 osoby, w Przemyślu 540 zezwoleń - 1 punkt na 110 osób. Wśród miast 
wojewódzkich największe zagęszczenie punktów sprzedaży alkoholu jest w Katowicach (1 na 246 os.), 
najmniejsze w Gorzowie Wielkopolskim (1 na 569 os.). Średnio dla 18 miast jeden punkt sprzedaży przypada na 
330 mieszkańców. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje, aby jeden punkt sprzedaży alkoholu przypadał 
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na co najmniej 1000 osób. Dlatego można stwierdzić, że dostępność sklepów z alkoholem w Polsce jest bardzo 
wysoka. W związku z tym Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystosowała list do 
prezydentów i burmistrzów miast w całej Polsce z apelem o bardziej rozsądną politykę w zakresie zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu. W stanowisku tym podkreślano, że „złotówka z tzw. korkowego generuje 4 zł strat w 
gospodarce i społeczeństwie wywołanych problemami alkoholowymi”. Uchwały zmniejszające limity to istotny 
krok w rozwiązywaniu problemów sygnalizowanych m. in. przez mieszkańców sąsiadujących ze sklepami 
całodobowymi i lokalami gastronomicznymi, którzy najbardziej odczuwają skutki „liberalnej” polityki 
samorządu wobec alkoholu. W opinii PARPA, aby mówić o skutecznym ograniczeniu dostępności na jeden 
punkt sprzedaży alkoholu powinno przypadać na 1-16 tys. osób. 
W świetle znowelizowanych przepisów Ust. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada 
gminy może (fakultatywnie) ustalić także ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zapis ten dotyczy wyłącznie punktów detalicznych. 
Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00. Jednak  biorąc pod uwagę    
sprzedaż napojów alkoholowych przez stacje paliw to dostępność jest praktycznie całodobowa.  
      Wskaźnikiem dostępności do napojów alkoholowych jest także dostępność ekonomiczna, czyli np. liczba 
butelek poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, które można kupić za średnie miesięczne 
wynagrodzenie. Według sprawozdania PARPA przeciętne miesięczne wynagrodzenie pozwala obecnie na 
zakup 160 butelek wódki o objętości 0,5 l (w 2016 roku było to 175 butelek). W porównaniu do lat poprzednich 
następuje systematyczny wzrost cen napojów alkoholowych. W 2021 roku ceny alkoholu jeszcze znacznie 
wzrosły - podwyżki dotyczą wszystkich kategorii, ale największy jest wzrost cen alkoholi wysokoprocentowych. 
Dwa podmioty analityczno-badawcze tj. Hiper-Com Poland i UCE RESEARCH, przeprowadziły analizę ponad 255 
tys. cen alkoholu w sklepach. Obejmowała ona okres od marca 2020 do lutego 2021 roku i wzięto pod uwagę 
wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, hurtownie itp. Raport wykazał, że podczas 
pandemii alkohol zdrożał średnio o 39,5 proc. Było to efektem podniesienia w styczniu 2020 r. podatku 
akcyzowego o 10 proc., wprowadzenie w 2021 r. opłaty cukrowej i tzw. „małpkowej”. W przypadku wódki 
raportowane wzrosty cen wyniosły nawet ponad 10 proc. To więcej niż ogólna średnia dla całej kategorii 
alkoholi, którą oszacowano na około 8 proc. 3.  
       Opłata roczna na rzecz gminy za zezwolenie na sprzedaż piwa (do 4,5 %) oraz napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jest w tej samej wysokości - 525 zł, natomiast 
za sprzedaż alkoholu powyżej 18 % alkoholu – 2100 zł. Wysokość środków finansowych uzyskanych z tytułu z 
pozwoleń na sprzedaż alkoholu praktycznie co roku wzrasta (do 2021 roku). Przedstawia to poniższa tabela: 

Tabela 3. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia  na sprzedaż alkoholu w mieście Jasło w latach 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 20214 

Kwota w zł 930 000 885 514 1 004 916,86 1 060 629,84 891 000 

Źródło: dane Urząd Miasta Jasło 

Z powyższych danych wynika, że dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
wzrasta. Wzrastają także wydatki na alkohol kupowany na terenie Jasła, a w 2020 r. była to kwota 49,3 mln zł. 

Tabela 4. Wartość sprzedanego alkoholu na terenie  miasta Jasło w latach 2017-2020 

 2017 2018 2019 2020 20215 

Kwota w zł 43 989 770 40 325 936 46 539 473 49 323 457 50 898 957 

Źródło: dane Urząd Miasta Jasło 

Najbardziej tendencja wzrostowa jest zauważalna od 2019 r. (o ponad 6 mln zł), co w skali jednak niewielkiego 
miasta jest wzrostem wyraźnym. Kolejny wyraźny wzrost zanotowano w roku pandemii (o kolejne 3 mln zł). 
Także dane za 2021 r. wskazują wzrost wartości sprzedaży alkoholu. Dane są do września br., a już widoczny 
jest wzrost o 1 mln 575 tyś. 500 zł. W tym w sprzedaży piwa o 728 tyś. zł i wódki o 750 tyś. zł w stosunku do 
2020 r.). Wzrost wartości sprzedanego alkoholu w części wynika z podwyżek, ale to efekt wzrostu sprzedaży. 

 
3 Źródło: badania w 33 tyś. sklepów przeprowadzone przez Hiper-Com Poland, Grupę AdRetail i UCE RESEARCH 
4 Kwota wpisana w budżecie Miasta Jasło na 2021 r. 
5 Wartość jest obliczana na podstawie oświadczeń składanych do 31 stycznia następnego roku 
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Wykres 1. Kwota ze sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Jasło (w mln PLN) 
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Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Urząd Miasta Jasło 
Na podstawie porównania corocznych raportów PARPA G-1 (podaje się m. in. wartość sprzedanego alkoholu,  
z podziałem na alkohol do 4,5%, alkohol do 18% oraz alkohol pow. 18%) można stwierdzić, że  na terenie 
miasta Jasło największą część sprzedaży napojów alkoholowych stanowiła sprzedaż piwa. Średniorocznie było 
to ponad 20 mln  zł. W 2020 r. zmieniła się tendencja i większa jest wartość sprzedaży alkoholu powyżej 18 %.  

Tabela 5.Wartość sprzedanego alkoholu na terenie miasta Jasła w podziale na kategorie w latach 2017-2020 

Kwota w zł 2017 2018 2019 2020 20216 

do 4,5 % 20 882 192  18 174 251  21 828 185  22 301 175 23 029 784 

od 4,5 % do 18 %  
(z wyjątkiem piwa) 

3 821 348  3 978 631  4 072 055 4 582 225  4 678 600 

powyżej 18 % 19 286 229  18 173 052  20 639 232 22 440 056 23 190 573 
Źródło: dane Urząd Miasta Jasło 

Badania firmy Synergion wskazują, że rynkiem rządzą wódki smakowe w buteleczkach o pojemności do 200 ml 
- codziennie w Polsce kupuje się trzy miliony tzw. „małpek”. Stały się one oddzielną kategorią na rynku,  
z własnym miejscem na półce oraz ofertą smaków. Zmieniły się także postawy i zachowania konsumentów, 
kreując zupełnie nowy sposób picia mocnego alkoholu. Z badań wynika, że „małpki” kupują najczęściej osoby 
mające problem z alkoholem, pracownicy fizyczni oraz ludzie młodzi (20-25 lat), w tym młode kobiety. 
Pierwsza fala zakupów przypada rano i stanowi 28 proc. sprzedaży, druga po wyjściu z pracy - 36 proc., trzecia 
po godz. 18-tej - też 36 proc. 7 
Istotne jest także to, że  na terenie miasta Jasła wzrosła sprzedaż piwa – od 2018 roku o ponad 4 mln zł.  
Nie wynika to ze wzrostu cen piwa, bo podrożały one relatywnie o 5 proc. Jest to więc efekt zwiększenia ilości 
sprzedaży piwa. Z analiz PARPA wynika, że wzrost spożycia piwa może świadczyć o tym, że piwo nie jest 
uważane za alkohol lecz bardziej za napój. Sprzyja temu ogólnodostępna i wszechobecna reklama piwa w 
mediach, organizowanie wydarzeń artystycznych pod „patronatem” producentów piwa, a przede wszystkim 
zmiana asortymentu (wprowadzenie piw smakowych, tzw. radlerów itp.). Dlatego piwo pite jest praktycznie 
codziennie, a nie jak w przypadku alkoholu wysokoprocentowego okazjonalnie, w związku z uroczystością itp. 
Wartość sprzedaży alkoholu do 18 % (wina, szampany itp.) jest praktycznie na podobnym poziomie  
i w ostatnich latach niewiele się zwiększyła (o 0,5 mln zł). Zmiany tendencji spożycia przedstawia wykres: 

Wykres 2. Sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholu na terenie miasta Jasła (w mln zł) 
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6 Wartość obliczana na podstawie oświadczeń składanych do 31 stycznia następnego roku (wpisano stan na 30.09.2021) 
7 Źródło: Raport na temat rynku „małej wódki” i zmian, które powoduje w zachowaniach konsumenckich, czerwiec 2020 r. 
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Do tego dochodzi  handel alkoholem  poza legalnym obrotem, który jest trudny do oszacowania. Związek 
Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy szacuje, że 10 % rynku to alkohol nielegalnego pochodzenia.  
Dzieląc kwotę 49,3 mln zł ze sprzedaży alkoholu na terenie Jasła przez liczbę jego mieszkańców miasta średnio 
w przeliczeniu na jedną osobę przypada 1428 zł rocznie. Ale nie oznacza to, że czteroosobowa jasielska rodzina 
w ciągu roku statystycznie wydaje na zakup alkoholu ponad 5,7 tyś. złotych. Ponieważ udział w tej kwocie mieli 
także również turyści, osoby odwiedzające Jasło biznesowo, rodzinnie itp. Należy jednak brać pod uwagę fakt, 
że w grupie mieszkańców statystycznie ok. 1/4 to osoby nie kupujące alkoholu lub bardzo okazjonalnie  
(np. z  powodu wieku, stanu zdrowia, choroby, abstynencji itp.). Według danych GUS średnie wydatki na zakup 
napojów alkoholowych w 2020 roku w przeliczeniu na 1 osobę to 417 zł8. Według danych firmy Nielsen w 2020 
roku Polacy wydali na alkohol o ponad 2,5 mld zł więcej niż rok wcześniej. Według badania rynku sprzedaży 
detalicznej firmy Nielsen łączne wydatki na ten cel sięgnęły ponad 39,2 mld zł – to najwyższa wartość 
sprzedaży od początku prowadzenia tych badań. Według tych danych Polacy wydali w 2020 roku na alkohol 
blisko 1250 zł na osobę. Wzrost wydatków na zakup napojów alkoholowych nie wskazuje jednoznacznie na tak 
drastyczne zwiększenie spożycia alkoholu w pandemii. Wynika także z faktu, że częściej niż w poprzednich 
latach kupowany jest alkohol lepszej jakości i droższy (wzrost sprzedaży whisky o 15 proc., rumu o 30 proc.,  
ginu o 26 proc.). Dlatego sieci handlowe coraz bardziej promują drogie, mocne alkohole (np. osobne półki). 
2020 rok był okresem pandemii covid-19 i zapewnie miało to związek ze wzrostem spożycia alkoholu (lęk przed 
utratą pracy, samotność, nuda itp. sprawiają, że w czasie „lockdownu” wiele osób spożywało alkohol częściej  
i więcej. Badania Zakładu Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Łódzkiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego wskazują, że ponad 30 proc. osób zmieniło sposób 
picia alkoholu w czasie pandemii (deklarują większe spożycie alkoholu). Wśród osób pijących przed okresem 
pandemii obecnie więcej jest osób, które pija alkohol w sposób ryzykowny. Według raportu może się to wiązać 
z faktem, że w czasach pandemią picie alkoholu jest dla wielu osób „najprostszym” dostępnym sposobem na 
radzenie sobie ze stresem9. Mimo, że badanie to nie było prowadzone na terenie Jasła można stwierdzić,  
że problem ten dotyczy także mieszkańców miasta.  

Wnioski:  
  biorąc pod uwagę liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych przypadających na liczbę mieszkańców 
to miasto Jasło jest bardzo zbliżone do śr. dla kraju. Biorąc pod uwagę liczbę zezwoleń śr. ma mieszkańca  to 
jest ona porównywalna do miast w regionie (np. Krosno, Przemyśl); 

  sytuacja w zakresie liczby punktów sprzedaży w 2021 roku i prawdopodobnie także 2022 roku może się 
zmieniać z powodu trudnych do przewidzenia ekonomicznych skutków epidemii covid-19 (zamykanie kolejnych 
lokali gastronomicznych) i punktów sprzedaży alkoholu spożywanego w miejscu sprzedaży może być mniejsza; 

 trudno oczekiwać, że znaczny wzrost cen alkoholu, który nastąpił w 2020 i 2021 roku w istotny sposób 
przełoży się na ograniczenie spożycia. Może mieć jednak wpływ na zmianę wyboru alkoholu na tańszy, gorszej 
jakości  i/lub pochodzący z nielegalnego źródła. Paradoksalnie więc wzrost cen może spowodować nasilenie 
negatywnych skutków (np. większe koszty leczenia skutków spożycia alkoholu niewiadomego pochodzenia); 

 w okresie ostatnich 4 lat wartość sprzedanego alkoholu na terenie miasta Jasło wzrosła o ponad 9 mln zł. 
Taka skala wzrostu nie może wynikać tylko z ogólnego wzrostu cen alkoholu (śr. o 8-10 %), ale po prostu ze 
wzrostu spożycia, szczególnie w 2020 roku. Jeżeli dane, dotyczące sprzedaży alkoholu na terenie Jasła w 2021 
potwierdzą tendencję wzrostową (powyżej 49,5 mln zł) to będzie to sygnał zdecydowanie niepokojący; 

 problem znacznego spożywania napojów alkoholowych jest widoczny w wysokości kwoty przeznaczanej na 
ich zakup przypadającej statystycznie na 1 mieszkańca Jasła. To oczywiście średnia, ale jest ona 3-krotnie 
wyższa od danych GUS, dotyczących przeciętnych wydatków na napoje alkohole na 1 osobę; 

 w 2020 roku nastąpiła zmiana preferencji w zakresie rodzaju kupowanego alkoholu. Więcej mieszkańcy 
wydali na zakup alkoholu powyżej 18 % niż piwa. W poprzednich latach nie było takiej tendencji i sprzedawało 
się najwięcej alkoholu do 4,5 %. W porównaniu do 2018r. sprzedaż alkoholu „mocnego” wzrosła o ponad 4 mln 
złotych, co wskazuje na wyraźny wzrost. Podobnie jak w przypadku porównania ogólnej wartości sprzedaży 
alkoholu na terenie miasta Jasła należy przeanalizować dane za 2021 roku, żeby potwierdzić, czy zmiana miała 
charakter „nadzwyczajny” i okresowy (wywołany pandemią covid-19), czy preferowanie alkoholi powyżej 18 % 
jest tendencją utrwalającą się – wtedy warto poznać przyczyny tej zmiany (np. zlecić sondaż lub tzw. focusy); 

 
8 Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica 
9 Źródło: http://parpa.pl/index.php/aktualnosci/1320-czy-w-czasie-pandemii-polacy-pija-wiecej-alkoholu 
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4. Dane demograficzne w kontekście Diagnozy. 

Ludność miasta Jasła wynosi 34542 osób, w tym 18026 kobiet (52 % ogółu) i 16516 mężczyzn. Aktualną liczbę 
mieszkańców miasta i śr. gęstość zaludnienia przedstawia tabela.  

Tabela 6. Ludność miasta Jasło 

 Ogółem Kobiety Mężczyźni  Os. na 1 km2 

Mieszkańcy miasta 34542 18026  16516 946 

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl) – dane na 31.12.2020 r. 

Struktura mieszkańców miasta według ekonomicznych grup wiekowych wygląda następująco: 

Tabela 7. Struktura wieku wg. grup ekonomicznych mieszkańców miasta Jasło 

 Ogółem % 

w wieku przedprodukcyjnym 4238 12,2  

w wieku produkcyjnym 21 503 62,2 

w wieku poprodukcyjnym 8801 25,4 
Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl) – dane na 31.12.2020 r. 

Powyższa proporcja jest odmienna do średniej ogólnopolskiej według danych GUS na grudzień 2020 r.  
To odpowiednio: 18,1 % - przedprodukcyjnym (mniej dzieci i młodzieży w przypadku Jasła) , 59,71 % - 
produkcyjnym (więcej w Jaśle), 22,1 % - poprodukcyjnym (w przypadku mieszkańców Jasła jest nieco większy 
odsetek osób starszych).  

Wykres 3. Ludność miasta Jasło według ekonomicznych grup wiekowych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl) – dane na 31.12.2020 r. 

Co szósty mieszkaniec miasta (15,5 %) to dzieci i młodzież do 19 roku życia - łącznie to 5465 osób.  
Osób w wieku 65 lat i więcej  jest 7255, co stanowi 21 %. Jeżeli doliczmy 2 725 osób w wieku 60-64 lata, to 
łącznie mamy  9980 osób (28,8 %) czyli obecnie blisko co trzeci mieszkaniec Jasła jest seniorem. Średni wiek 
mieszkańców Jasła wynosi 44,1 lat i jest wyższy od śr. wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz 
nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski10. 

Tabela 8. Struktura wieku mieszkańców miasta Jasło: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl) – dane na 31.12.2020 r. 

 
10 Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/Jaslo 

Grupa wiekowa Ogółem % 

0-2 lata 756 2,1 

3-6 lat 1022 2,9 

7-12 lat 1826 5,2 

13-15 lat 987 2,8 

16-18 lat 874 2,5 

19-24 lat 2043 5,9 

25-34 lata 4 386  12,6 

35-44 lata 5 578 16,1 

45-54 lata 4 664 13,5 

55-64 lata 5 151  14,9 

65 lat i więcej  7 255  21 
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Analiza przyrostu naturalnego wskazuje, że liczba urodzeń co roku spada (z wyjątkiem 2019 r.). Natomiast 
liczba zgonów ma tendencję wzrastającą, co powoduje, że w okresie ostatnich 5 lat statystycznie liczba 
mieszkańców miasta w powodu ujemnego ruchu naturalnego zmniejszyła się o 528 osób (1,5 % ogółu).  

Tabela 9. Przyrost naturalny mieszkańców miasta Jasło w latach 2016-2020 

Rok Urodzenia Zgony Przyrost naturalny 
2016 253 352 - 100 

2017 245 338 - 93 

2018 238 332 - 94 

2019 273 351 - 78 

2020 218 381 - 163 
Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl) – dane na 31.12.2020 r. 

Powyższe dane wskazują, że bilans jest niestety ujemny, a w 2020 roku wyraźnie jeszcze się zwiększył.  

Wykres 4. Rozkład liczby urodzeń i zgonów na terenie miasta Jasło w latach 2016-2020 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl) – dane na 31.12.2020 r. 

29,9% mieszkańców Jasła jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, 
a 9,4% to wdowy/wdowcy. Mimo, że mieszkańców miasta w wieku 19-34 lat jest ponad 6,4 tyś. to liczba 
małżeństw jest niewielka. Taka jest niestety tendencja ogólnokrajowa i nie jest to wyłącznie specyfika powiatu, 
ani regionu. Wynika ona przede wszystkim (oprócz zmian kulturowych i społecznych) z przyczyn 
ekonomicznych – młode osoby w dalszym ciągu odkładają decyzje o zakładaniu rodziny ze względu na 
niepewną sytuację finansową. Mieszkańcy Jasła zawarli w 2020 roku 111 małżeństw, co odpowiada 3,2 
małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego 
oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. Tendencja, dotycząca liczby zawartych związków małżeńskich także 
niestety jest spadkowa (w 2020 roku to także kwestia ograniczeń spowodowanych pandemią covid-19). 

Wykres 5. Liczba zawartych małżeństw mieszkańców miasta Jasło w latach 2016-2020 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl) – dane na 31.12.2020 r. 

W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od 
wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości rozwodów na 1000 mieszkańców 
w skali całego kraju. Według danych GUS nadużywanie alkoholu jest trzecią najczęstszą przyczyna rozwodów 
(12 %). W skali kraju latach 2007–2017 liczba rozwodów wahała się już tylko między 61,3 tys. a 67,5 tys. 
Ujmując to inaczej, w tym okresie rozwody stanowiły od 25,4 do 36,7 % liczby nowo zawartych małżeństw. Z 
jednej strony alkoholizm jest częstą przyczyną rozwodów, z drugiej jest także dość często także skutkiem 
rozwodów (zarówno w przypadku mężczyzn- rozwodników, jak i kobiet).  
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Analiza danych salda migracji wskazuje, że liczba mieszkańców Jasła spada rokrocznie średnio o ponad 200 os. 

Tabela 11. Saldo migracji mieszkańców miasta Jasło w latach 2016-2020 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl) – dane na 31.12.2019 r. 

Jest kilka przyczyn tego zjawiska, przede wszystkim to migracja młodzieży do ośrodków akademickich  
(np. Rzeszów, Kraków), wyjazdy mieszkańców w poszukiwaniu pracy do pobliskich dużych miast, przenoszenie 
się z miasta jako efekt zmiany miejsca zamieszkania na zabudowę jednorodzinną w okolicznych gminach (to 
tendencja ogólnokrajowa),  emigracja zarobkowa z Polski, która także dotyczy głównie osób młodych.  

Wykres 6. Zameldowania i wymeldowania mieszkańców miasta Jasło w latach 2016-2020 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl) – dane na 31.12.2019 r. 

Wnioski:  
  postrzegając lokalne zagrożenie społeczne szerzej niż zakres Diagnozy można stwierdzić, że istotnym 
zagrożeniem jest postępujące demograficzne „starzenie się” miasta. Co trzeci mieszkaniec Jasła jest osobą 
starszą, przyrost naturalny jest ujemny, podobnie jak saldo migracji. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców 
zmalała o 9 %. Prawdopodobnie nie da się tych niekorzystnych tendencji w najbliższych latach znacząco 
odwrócić, bo Jasło pewnie nie stanie się ważnym ośrodkiem akademickim, ani z roku na rok nie powstanie tu 
duża liczba atrakcyjnych, dobrze płatnych miejsc pracy. Ale można poprzez podjęcie pewnych działań 
zwiększyć jakość życia np. inwestując w ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży; 

 13 % mieszkańców Jasła to osoba w wieku do 16 roku życia lat – ze względu na młody wiek wydaje się, że nie 
są oni w grupie ryzyka w kontekście uzależnień. Jednak badanie „Substancje  psychoaktywne – postawy  
 i  zachowania” zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wskazuje, że wśród uczniów 
15-16 letnich w woj. podkarpackim inicjację alkoholową miało za sobą 69 % uczniów. Odnosząc się do wyników 
badań uczniów w jasielskich szkołach można stwierdzić, że uczniowie kl. VIII rzadziej sięgają po alkohol niż ich 
rówieśnicy z innych miast w regionie i kraju (83 % nie piło jeszcze alkoholu). Ale w przypadku uczniów I klas 
szkół ponadpodstawowych alkohol piło już 53%, czyli w okresie zmiany szkoły następuje widoczna zmiana. 
Dzieci są oczywiście rok starsze, ale to także kwestie „psychologiczne” związane z rozpoczęciem nauki w szkole 
średniej, wejściem w nowe środowisko, chęcią zaimponowania, tworzenia hierarchii w grupie rówieśników itp. 
Najczęstszą odpowiedzią na pytanie dotyczące spożycia pierwszy raz alkoholu jest 16 lat; 

 istotną kwestią jest rozpoznanie przyczyn tej zmiany postaw wobec środków psychoaktywnych, zachodzącej 
wśród dzieci w tym dość krótkim okresie 1-2 lat. Poznanie tych przyczyn umożliwi wdrażanie działań 
„celowanych” opóźniających inicjację alkoholową np. zadbanie od początku I klasy szkoły średniej o integrację 
uczniów, o eliminowanie odrzucenia kogoś przez grupę, o przekazanie umiejętności konstruktywnego radzenia 
sobie ze stresem, wreszcie o organizowanie uczniom czasu poza nauką, w sposób ciekawy i aktywny, żeby nie 
było mniej czasu na nudę i przysłowiowe „piwo pod blokiem”. Prowadzenie profilaktyki w szkołach, 
systematycznie (nie okazjonalnie), zgodnie z planem wypracowanym w kooperacji szkół z Policją, MKRPA, 
Poradniami, profesjonalnymi organizacjami pozarządowymi, być może z udziałem ekspertów zewnętrznych 
(nie tylko zasobami lokalnymi), najlepiej metodami aktywizacyjnymi dzieci i młodzież może dać lepsze efekty 
niż „tradycyjne” metody profilaktyki – piszemy o tym w Rozdziale 2.8. 

Rok Zameldowania Wymeldowania Saldo migracji 
2016 190 407 - 217 

2017 246 407 - 161 

2018 238 469 - 231 

2019 261 513 - 252 

2020 212 413 - 201 
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5. Problemy wynikające z uzależnień w kontekście systemu pomocy społecznej. 

Zgodnie z Ust. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi to 
ośrodek pomocy społecznej realizuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych (art. 4.2). Jest to więc jedno z istotnych 
zadań ośrodków pomocy społecznej. Działania, które leżą w ich gestii to przede wszystkim: praca socjalna, 
poradnictwo socjalne, współdziałanie w ramach Zespołu interdyscyplinarnego.   

Analiza danych MOPS w Jaśle, dotyczących przyznawania pomocy społecznej z powodu uzależnienia od 
alkoholu  wskazuje na dość znaczny spadek liczby rodzin objętych wsparciem z powodu alkoholizmu (z 86 
rodzin w 2017 r. do 29 rodzin w 2019 r.), ale od 2020 r. ponowny wzrost.  Tendencje przedstawia  Tabela 7: 

Tabela 12. Liczba rodzin, w których alkoholizm jest powodem przyznania pomocy społ. przez MOPS Jasło 

Uzależnienie/alkoholizm 2017 2018 2019 2020 2021 
(do VI 2021) 

Liczba rodzin 86 54 29 46 34 

Liczba os. w rodzinach 132 65 29 56 34 
Źródło: dane MOPS Jasło 

Nakłady finansowe przeznaczane przez MOPS na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym co roku maleją: 

Tabela 13. Wysokość środków MOPS Jasło na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym 

 2017 2018 2019 2020 2021 
(do VI 2021) 

Wydatki w zł 581 617,33 307 757,99 228 799,80 221 355,00 121 824,78 
Źródło: dane MOPS Jasło 

Do najczęstszych problemów występujących w rodzinach objętych wsparciem asystentów rodziny z MOPS 
Jasło można zaliczyć problemy opiekuńczo-wychowawcze, bezrobocie i właśnie alkoholizm. 

Tabela 14.Najczęstsze problemy rodzin objętych wsparciem asystenta rodzin MOPS Jasło w latach 2017-2021 

 2017 2018 2019 

Bezrobocie 28 30 22 

Niewydolność 
opiekuńczo-wych. 

35 26 18 

Alkoholizm 13 8 10 

Źródło: dane MOPS Jasło 

Uzależnienie od alkoholu jednego lub dwojga rodziców oraz przemoc są jednymi z najczęstszych przyczyn 
niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania.  

Tabela 15. Najczęstsze przyczyny występowania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

 2017 2018 2019 

Ubóstwo 63 58 51 

Bezrobocie 56 51 46 

Uzależnienia 31 25 28 

Przemoc w rodzinie 18 15 18 

Źródło: dane MOPS Jasło 

Rodziny mające problemy opiekuńczo-wychowawcze objęte są kompleksowym i interdyscyplinarnym  
wsparciem m.in. asystentów rodziny, poradnictwem specjalistycznym, pracą socjalną. Podejmowane działania 
przyczyniają się do tego, że rodziny te pomimo pozostawania w systemie pomocy społecznej są w stanie 
przezwyciężyć te problemy. Potwierdzają to dane z lat 2018-2021 - liczba rodzin z trudnościami w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej praktycznie co roku zwiększa się (od 147 w 2018 roku do 209 w 2020 roku) 
Tym samym zmniejszyła się  liczba dzieci, które wychowują się w rodzinach niewydolnych opiekuńczo. 
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Tabela 16. Liczba rodzin (i dzieci w nich) z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi 

 2018 2019 2020 2021  
(I półrocze) 

Liczba rodzin 147 196 209 118 

Liczba dzieci  361 442 450 270 
Źródło: dane MOPS Jasło 

W sytuacjach gdy problemy opiekuńczo-wychowawcze rodziny są zbyt poważne, a wsparcie instytucjonalne  
i środowiskowe nie przynosi efektów sprawowana jest piecza zastępcza, organizowana w formie rodzinnej lub 
instytucjonalnej. Na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Jaśle można stwierdzić, 
że liczba dzieci w pieczy zastępczej wrasta. 
Tabela 17. Liczba dzieci z terenu miasta Jasło przebywająca w pieczy zastępczej w latach 2018-2021 

 2018 2018 2020 
 

2021  
(I półrocze) 

rodzinnej  28 34 - - 

w placówkach  13 14 - - 

Ogółem 41 48 42 42 

Źródło: dane PCPR Jasło 

Analizując powyższe dane, stwierdzić należy, że w 2019 r. o połowę zmniejszyła się liczba dzieci 
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnego, socjalizującego 
znajdujących się na terenie powiatu jasielskiego. Najwięcej dzieci w pieczy zastępczej pochodzi z rodzin 
niepełnych. W 2019 roku żadne z dzieci umieszczonych w pieczy nie powróciło do rodzin naturalnych.  
Wydatki finansowe z budżetu miasta Jasło na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy 
zastępczej rosną – z 206 082 zł w 2017 r. do 262 367,99 zł w 2020 r. 

Wykres 7. Wydatki UM Jasło na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zstępczej w latach 2017-2020 
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Źródło: dane MOPS Jasło 

Przykładowe działania MOPS Jasło wspierających rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w 
latach 2017-2021 to m.in.: 
- wsparcie finansowe i rzeczowe, 
- prowadzenie pracy socjalnej i pedagogizacja rodziców, w tym rozmowy wyjaśniające, edukacyjne, 
wspierające, 
- wsparcie asystenta rodziny i działania w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
- kierowanie do specjalistów, w tym do psychologa, lekarza specjalisty, terapeuty, logopedy, mediatora, 
- organizowanie grup wsparcia. 
W ramach statutowej działalności Ośrodka w latach 2018 i 2019 prowadzona była grupa wsparcia zrzeszająca 
rodziców przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze. W 2018 roku z wsparcia w ww. formie 
skorzystało 5 rodziców natomiast w 2019 roku w spotkaniach grupy uczestniczyło 7 osób, 
- realizacja założeń Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła, 
- współpraca międzyinstytucjonalna, m. in. z kuratorami sądowymi, pedagogami, dzielnicowymi, 
- sporządzanie pism do instytucji oraz opinii na wniosek strony, 
- zapewnienie pomocy wolontariuszy. 
- realizowanie projektów ministerialnych, unijnych. 
W latach 2017-2018 MOPS w Jaśle realizował zadania na rzecz rodziny w ramach projektu współfinasowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kierunek – Rodzina”. W ramach projektu wsparciem 
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objęto 122 rodziny, które skorzystały m.in. z poradnictwa specjalistycznego: prawnego, logopedycznego, 
dietetycznego, z zakresu psychologii dziecięcej, terapii rodzin, mediacji rodzinnych. Ponadto w ww. projekcie w 
2017r. i 2018 r. zawarte zostały umowy z 3 rodzinami wspierającymi.  
Dane liczbowe nie oddają w pełni obrazu (skutków społecznych) problemów związanych z uzależnieniem od 
alkoholu ponieważ: 
- rodziny z problemem alkoholowym jednego lub obojga rodziców są często  ubogie i  nie są w stanie zaspokoić 
podstawowych potrzeb życiowych dzieci. Dzieci w tych rodzinach tracą poczucie bezpieczeństwa – zarówno 
materialnego, jak i psychicznego, narażone są na przeżywanie traumatycznych doświadczeń, które mogą 
powodować zaburzenia rozwoju np. zachowania agresywne, nadpobudliwość, trudności w podporządkowaniu 
się normom społecznym. Przekłada się to na funkcjonowanie dziecka w szkole, na problemy wychowawcze, 
występowanie przemocy rówieśniczej,  drugoroczność itp.). Nauczyciele praktycznie w każdej szkole z terenu  
miasta w swojej pracy spotykają się z trudną sytuacją dzieci z rodzin z problemem alkoholowym; 

- w rodzinach objętych pomocą MOPS Jasło pracownicy socjalni często obserwują stwarzanie sytuacji 
sprzyjających piciu alkoholu i stosowanie „zachęty” do jego spożywania. Szczególnego znaczenia w tych 
rodzinach nabiera negatywny „wzorzec” picia alkoholu. Chodzi o niekorzystny wpływ rodziców, którzy nie tylko 
sami nadużywają alkoholu, ale dodatkowo nie stosują zakazów i kontroli co do spożywania alkoholu wobec 
swoich dzieci.  Dlatego w wielu rodzinach można zauważyć zjawisko „dziedziczenia" alkoholizmu; 

- bardzo istotnym problemem jest ryzykowne spożywanie alkoholu u kobiet w tym w szczególności młodych.   
Jest to zjawisko bardzo niepokojące, ponieważ z danych PARPA wynika, że rośnie liczba nadmiernie pijących 
młodych kobiet i dziewcząt, a ich poziom picia (co do ilości i częstości spożywanego alkoholu) zbliża się do 
poziomu picia mężczyzn. Kobiety pijące najwięcej alkoholu to osoby w wieku od 18 do 29 lat. Co dziesiąta 
kobieta w tym wieku wypija rocznie ponad 7,5 l czystego alkoholu, co stwarza ryzyko poważnych szkód 
zdrowotnych, psychologicznych i społecznych. Szkody zdrowotne pojawiają się już wtedy, gdy kobieta wypija 
dziennie więcej niż dwie standardowe porcje alkoholu (np. 1 półlitrowe piwo, kieliszek wina o pojem. 200 ml). 
Trzy porcje alkoholu dziennie powodują u kobiet zaburzenia zdrowia, które występują u mężczyzn pijących 
więcej niż dziewięć porcji czystego alkoholu dziennie. Kobiety nadmiernie pijące są zdecydowanie częściej niż 
pijący nadmiernie mężczyźni ofiarami: wypadków, urazów, przemocy fizycznej, gwałtów i nadużyć seksualnych 
(picie alkoholu zwiększa natężenie zachowań ryzykownych, w tym seksualnych, co pociąga za sobą zagrożenie 
przemocą seksualną).11 

Wnioski:  

  dane statystyczne, dotyczące liczby rodzin objętych wsparcie z powodu alkoholizmu, nie w pełni oddają 
faktyczny stan problemu. Problem nadużywania alkoholu przez podopiecznych MOPS-u jest złożony, bo obok 
alkoholizmu często występują: ubóstwo, przemoc domowa, bezradność opiekuńczo-wychowawcza, 
bezdomność itp. Problemy te współwystępują i praktycznie trudno jest ustalić, które stanowią przyczynę,  
a które skutek trudnej sytuacji życiowej; 

 uzależnienie od alkoholu jednego lub dwojga rodziców jest jedną z częstych przyczyn niewydolności 
opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach. Oczywistą jest kwestią, że gdy w rodzinie alkoholika są dzieci to 
jego/jej uzależnienie ma na nie bezpośredni negatywny wpływ. W wielu przypadkach jedynym rozwiązaniem 
jest umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Dane wskazują, że dzieci rzadko powracają z pieczy do rodzin 
naturalnych, więc uzależnienie rodzica/ców ma nieodwracalny wpływ na całe życie ich dzieci; 

  jest częstą przyczyną występowania przemocy w rodzinie – problem jest omówiony w Rozdziałach 6 i 7; 

 w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024” wpisany jest Obszar 
Strategiczny III. Bezpieczeństwo mieszkańców – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz profilaktyka 
uzależnień, w ramach którego realizowane są w Jaśle m.in. działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne  
i informacyjne. Niniejsza Diagnoza może być jedną z form ewaluacji efektywności wdrażania tej Strategii; 

 MOPS nie musi (i nie powinien) realizować ich samodzielnie, bez współpracy z partnerami społecznymi.  
Po pierwsze ze względu na skalę problemu, po drugie potrzebę „holistycznego” współdziałania różnych 
instytucji i podmiotów na rzecz osób uzależnionych, ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży.  

 

 
11 http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/kobiety-i-alkohol 
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6. Naruszenia prawa i czyny przestępcze, związane ze spożywaniem alkoholu. 

       Komenda Powiatowa Policji w Jaśle przekazała na potrzeby Diagnozy zestawienie danych, dotyczących 
różnych naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przestępstw bezpośrednio i pośrednio 
związanych z nadużywanie napojów alkoholowych. Dane te wskazują, że większość interwencji domowych 
związana jest ze spożywaniem alkoholu. W 2020 roku w całym powiecie jasielskim policjanci KPP Jasło 
przeprowadzili 1361 interwencji domowych (w 2019 r. – 1336). Oczywiście nie wszystkie interwencje dotyczyły 
przemocy w rodzinie (tych było w 2020 roku – 253), przy czym część z tych interwencji dotyczyła tych samych 
rodzin. Na terenie samego Miasta Jasła ilość interwencji domowych w okresie ostatnich lat jest na podobnym 
poziomie (ok. 600 rocznie), co przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 18. Liczba interwencji domowych policji na terenie miasta Jasło w latach 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021  
(I poł.) 

Interwencje domowe  617 618 593 258 

Źródło: dane Komendy Powiatowej Policji w Jaśle 

W 2020 roku, mimo „zamknięcia” wielu rodzin w domach z powodu epidemii covid-19, liczba interwencji nieco 
spadła. W ponad połowie przypadków interwencja domowa musiała zakończyć się zatrzymaniem osób 
agresywnych. Ponad co szósta z interwencji domowych, związanych z nadużywaniem alkoholu i przemocą w 
rodzinie, wiązała się z wdrożeniem procedury „Niebieskiej Karty”. W tym przypadku widać dość stały poziom. 

Tabela 19. Liczba interwencji policjantów KPP Jasło zakończonych sporządzeniem Niebieskiej Karty 

 2018 2019 2020 2021  
(I poł.) 

Interwencje związane z 
przemocą w rodzinie    

105 108 91 46 

Interwencje zakończone 
„Niebieską Kartą” 

105 108 91 46 

Źródło: dane KPP w Jaśle 

Z powyższych danych wynika, że praktycznie każda interwencja związana z przemocą w rodzinie zakończyła się 
wszczęciem procedury „Niebieskiej Karty”. Rodziny te znajdują się pod stały nadzorem dzielnicowych, 
interdyscyplinarnego zespołu, a niekiedy także sądu rodzinnego. Policja przekazała także dane, dotyczące liczby 
osób, wobec których istniej podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będąc pod wpływem alkoholu. W tym 
przypadku także można zauważyć spadek liczby w 2020 r., który może wynikać z mniejszej ilości interwencji z 
powodu pandemii koronawirusa. W 2021 roku prawdopodobnie liczba ta ponownie wzrośnie. 
Tabela 20. Liczba os., wobec których istnieje podejrzenie o stosowanie przemocy w rodzinie w latach 2018-21 

 2018 2019 2020 2021  
(I poł.) 

Liczba podejrzanych o 
stosowanie przemocy 
w rodzinie 

49 49 28 28 

Źródło: dane KPP w Jaśle 

W powiecie jasielskim w 2020 roku stwierdzono 48 przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
przedstawia,  w tym 32 na terenie miasta Jasła. Wykryte narkotyki to m.in. amfetamina, marihuana, ecstasty, 
MDMA. Co ważne wykrywalność tego rodzaju przestępstw jest bardzo wysoka - 97,9 %. W porównaniu do 
poprzednich lat można stwierdzić wzrost liczby przestępstw „narkotykowych” w ostatnim roku. 

Tabela 21. Liczba przestępstw związanych z narkotykami na terenie miasta Jasła w latach 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021  
(I poł.) 

Liczba przestępstw 
dot. narkomanii 

31 20 32 10 

Źródło: dane KPP w Jaśle 
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W przypadku czynów karalnych, których sprawcami są osoby nieletnie można stwierdzić dość stałą, liczbę. 
Takich czynów w 2020 roku na terenie Jasła było 6, a w skali całego powiatu jasielskiego 12. Najczęstsze czyny 
przestępcze, których dokonywali nieletni to: kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, przestępstwa 
drogowe oraz czyny karalne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Tabela 22. Liczba nieletnich sprawców czynów karalnych na terenie miasta Jasło w latach 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021  
(I poł.) 

Liczba sprawców 
nieletnich  

7 7 6 0 

Źródło: dane KPP w Jaśle 

Corocznie jasielska Policja odnotowuje kilkanaście przypadków osób nieletnich pod wpływem substancji 
psychoaktywnych, głównie alkoholu. W 2020 roku było ich mniej, pewnie z powodu mniejszej liczby imprez 
plenerowych, okresowego zamknięcia lokali gastronomicznych, dyskotek, zamknięcia szkół itp., czyli 
ograniczonych możliwości spędzania czasu młodzieży w przestrzeni miejskiej i miejscach publicznych. 

Tabela 23. Liczba ujawnionych nieletnich pod wpływem alkoholu i narkotyków na terenie miasta Jasło 

 2018 2019 2020 2021  
(I poł.) 

alkoholu  15 10 5 5 

narkotyków 1 3 0 0 

Źródło: dane KPP w Jaśle 

W 2020 roku policjanci KPP Jasło ujawnili łącznie 18477 wykroczeń. Wśród nich najwięcej było wykroczeń z 
kategorii przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu – 958 oraz zakłócenia 
spokoju i porządku publicznego (w wielu przypadkach także po spożyciu alkoholu) – 820.  
W 2020 roku na drogach powiatu jasielskiego doszło do 48 wypadków (w tym 14 na terenie miasta), w których 
zginęło 5 osób, a 51 zostało rannych. W 6 przypadkach sprawcy wypadków drogowych byli pod wpływem 
alkoholu.  
W 2020 roku przeprowadzono 14 tyś. kontroli stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego. Zatrzymano 
225 kierujących pod wpływem alkoholu, w tym 198 w stanie nietrzeźwości (czyli u blisko 90 % z nich zawartość 
alkoholu we krwi przekraczała 0,5 promila). Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu Karnego zachodzi, gdy  
zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub 
zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg. W prawie karnym wyróżnia się także 
stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, w którym zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila 
lub obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 m wydychanego powietrza.  
W 2020 r. jasielska Policja zatrzymała 152 osoby nietrzeźwe kierujące pojazdami mechanicznymi.  
Czyli potencjalnie mogło dojść do tylu wypadków drogowych zagrażających zdrowiu i życiu innych 
użytkowników ruch drogowego (np. pieszych) i/lub samych pijanych kierowców. 46 osób w stanie 
nietrzeźwości kierowało pojazdami innymi niż mechaniczne, ale także korzystało z dróg, więc również ich 
zachowanie mogło skutkować poważnymi konsekwencjami, nie tylko karno-prawnymi.  

Tabela 24. Liczba kontroli trzeźwości i ujawnionych kierujących pod wpływem alkoholu w pow. jasielskim   

 2017 2018 2019 2020  

Kierujący pod 
wpływem alkoholu 

244 248 268 225 

Źródło: dane KPP w Jaśle 

W policyjnej Mapie zagrożeń bezpieczeństwa dla powiatu jasielskiego ujęto jako jedno z istotnych zagrożeń 
także wykroczenia popełniane przez pieszych uczestników ruchu będących pod wpływem alkoholu. Stąd jedną 
z zaleceń jest zwiększenie ilości patroli RD na drogach powiatu, szczególnie w godzinach popołudniowych  
i wieczornych. Nadużywanie alkoholu było także przyczyną wielu innych, drobniejszych wykroczeń i naruszeń 
prawa, w tym zakłóceń porządku, dewastacji mienia publicznego, czynów chuligańskich itp.  
 



„Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Miasta Jasła” 

18 

 

 

Wnioski:  
  dane statystyczne KPP w Jaśle wskazują, że blisko co piąta interwencja domowa zakończona jest założeniem 
przez jasielskich policjantów „Niebieskiej karty”. Ta procedura jest wdrażana przez policjantów na terenie 
miasta Jasła średnio 100 razy rocznie; 

 bardziej szczegółowy opis sytuacji w tym zakresie przedstawimy w kolejnym rozdziale, poświęconemu 
problemowi przemocy w rodzinie; 

  w 2020 roku zwiększyła się liczba  przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wykrywalność w 
tym zakresie jest bardzo wysoka, więc statystyki KKP Jasło za 2021 rok mogą potwierdzić, czy rzeczywiście 
liczba przestępstw narkotykowych na terenie miasta Jasło i powiatu jasielskiego jest wzrastająca; 

 aktualne dane, dotyczące liczby nieletnich sprawców czynów karalnych na terenie miasta Jasła (za I półrocze 
2021 roku – 0) wskazują na korzystne zmniejszenie, ale te statystyki mogą się zmienić do końca 2021 r.; 

 Liczba ujawnionych nieletnich pod wpływem alkoholu w 2020 roku w porównaniu z rokiem poprzednim 
spadła dwukrotnie, ale w tym okresie młodzież przebywała zdecydowanie częściej w domu niż w przestrzeni 
miasta. Nie zatrzymano w tym okresie żadnej osoby nieletniej pod wpływem narkotyków, podobnie jak w  
I półroczu 2021;  

  ujawnione przypadki demoralizacji osób nieletnich przekazywane są przez Policję do odpowiednich instytucji 
(np. sądów rodzinnych). W 2020 roku łącznie sporządzono 105 takich informacji (w skali powiatu jasielskiego), 
które dotyczyły przede wszystkich spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie. A przecież w 2020 roku w 
przestrzeni publicznej przybywało znacznie mniej dzieci i młodzieży, z powodu nauki zdalnej i generalnie 
obostrzeń w wyniku pandemii covid-19; 

 w 2020 roku przeprowadzono blisko dwa razy mniej kontroli stanu trzeźwości kierowców niż w 2019 roku  
(26 tyś.), a liczba zatrzymanych pod wpływem alkoholu była zbliżona. Oczywistą jest kwestą, że im więcej 
kontroli tym większe jest prawdopodobieństwo wykrycia pijanych kierowców. Statystycznie w 2019 roku co 97 
kontrolowany kierowca był pod wpływem alkoholu (1%),  w 2020 roku co 62 drugi (1,6 %).  Widać więc znaczny 
wzrost, który jeżeli potwierdzi się w danych za 2021 rok, będzie tendencją bardzo niepokojącą; 
 

7. Problematyka przemocy w rodzinie. 

     Biorąc pod uwagę wyłącznie dane statystyczne  można dojść do  wniosku, że przemoc w rodzinie nie jest 
problemem, który w istotnym stopniu  dotyczy mieszkańców miasta Jasło. Według „Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”  problem 
przemocy w rodzinie corocznie średnio dotyka ok. 0,5 % mieszkańców miasta Jasła12. Ale statystyka nie 
odzwierciedla rzeczywistego stanu tego problemu, bo wiele przypadków przemocy nie jest zgłaszanych. 
Szczególnie w przypadku stosowania przemocy psychicznej i ekonomicznej,  które jest trudniej potwierdzić  
i udowodnić ich stosowanie sprawcom. Zdecydowaną większość kwestionariuszy „Niebieska Karta - A” 
sporządzają funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. W 2017 r. było to 112 wszczętych procedur 
(93 % ogółu spraw), w 2018 r. – 107 (91 %),  w 2019 r. – 109 (87 %). Pracownicy MOPS w Jaśle sporządzili w 
badanym okresie średnio rocznie 8-9 kwestionariuszy NK, czyli 7 %. kwestionariuszy. Około 3 % „Niebieskich  
Kart”  zostało  sporządzonych  przez  pracowników  oświaty, w przypadkach, w których  istniało  podejrzenie,  
że  ofiarami  przemocy są  uczniowie  jasielskich szkół. W 2019 r. było to 4 postępowania na wniosek placówek 
oświatowych. W 2019 roku odnotowano 2 przypadki wszczęcia NK przez przedstawicieli ochrony zdrowia.  
Tabela 25. Liczba wszczętych postępowań Niebieskiej Karty przez poszczególne instytucje i służby.  

 2017 2018 2019 2020 

Policja 112 107 109 97 

MOPS 8 9 8 12 

Oświata 0 1 4 0 

Ochrona zdrowia 0 0 2 0 

Inne 0 0 2 0 

Łącznie 120 117 125 109 

Źródło: dane KPP, MOPS, MKRPA w Jaśle 

 
12 „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-

2025”  - str. 6 
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Bardziej adekwatne niż sama ilość procedur „Niebieskiej Karty” są dane, dotyczące liczby i charakterystyki osób 
dotkniętych przemocą. Corocznie to blisko 100 kobiet i 50 dzieci, natomiast mężczyzn wśród ofiar przemocy 
jest zdecydowanie mniej.  

Tabela 26. Liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła  

 2017 2018 2019 

Kobiety  90 89 93 

Dzieci 60 57 46 

Mężczyźni 21 16 22 

Łącznie 171 162 161 

Źródło: dane KPP i MOPS w Jaśle 

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że zdecydowaną większość osób doświadczających 
przemocy w rodzinie stanowiły kobiety (ok. 60 %)  oraz  dzieci  (ok. 30%).   Wśród ofiar przemocy są także 
mężczyźni (ok. 14 %). Wśród ofiar przemocy znacznie rzadziej są osoby w podeszłym wieku (2-3 osoby rocznie) 
Wykres 8. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie miasta Jasła w latach 2017-2019 
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Źródło: dane KPP i MOPS w Jaśle 

Zdecydowana większość sprawców przemocy to mężczyźni (90 % sprawców). Co dziesiąta osoba 
„przemocowa” w rodzinie to kobieta, natomiast małoletni sprawcy przemocy to bardzo nieliczna grupa (1 %).  

Tabela 27. Liczba osób, które stosowały przemoc w rodzinie na terenie miasta Jasło 

 2017 2018 2019 

Kobiety  11 8 10 

Dzieci 0 2 1 

Mężczyźni 100 96 97 

Łącznie, w tym  
pod wpływem alkoholu 

111 
59 

105 
49 

108 
49 

Źródło: dane KPP i MOPS w Jaśle 

Z powyższych danych wynika, że sprawcy przemocy w rodzinie, którzy znajdują się pod wpływem alkoholu, 
często przed przybyciem Policji oddalają się z miejsca zamieszkania i nie  jest  możliwe  przeprowadzenie u  
nich badania  na  zawartość  alkoholu.  Analizując prowadzone  procedury  „Niebieskiej  Karty” wynika, że w 
około 70 % prowadzonych przez grupy robocze procedur NK występuje problem alkoholowy. 
Wykres 9. Liczba sprawców  przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasło  
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Źródło: dane KPP i MOPS w Jaśle 



„Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Miasta Jasła” 

20 

 

 

Jeżeli porównamy liczbę rodzin/osób  dotkniętych przemocą  z  liczbą osób, co do których istnieje podejrzenie, 
że stosują przemoc w rodzinie możemy stwierdzić, że w poszczególnych latach sprawców przemocy 
gwałtownie nie przybywa. Może to świadczyć o tym, że przemoc występuje w pewnej stałej grupie rodzin z 
terenu Miasta Jasła, a wzrost wynika ze zwiększenia częstotliwości zdarzeń przemocowych w tych rodzinach.  
Sytuacja w tych rodzinach jest na bieżąco monitorowana przez grupy robocze, a wobec sprawców wdrażane są 
programy zajęcia  edukacyjne  w zakresie  podstaw prawnych i  zagadnień  psychologicznych. 
W  związku  z uzyskaniem informacji o  popełnieniu  przestępstwa przemocy   w   rodzinie   kierowane   są   
zawiadomienia do  Prokuratury  Rejonowej  w  Jaśle  oraz  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Jaśle. Najwięcej  
takich zawiadomień skierowano w 2019 roku – trzykrotnie więcej niż w 2018 i 2017 roku.  

Tabela 28. Zawiadomienia o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem 
przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła 

 2017 2018 2019 

MOPS 0 2 7 

Zespół interdyscyplin. 7 8 24 

Łącznie 7 10 31 

Źródło: dane KPP i MOPS w Jaśle 

Ilość spraw przekazanych dalszego postępowania, w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie na terenie 
gminy, jest niewspółmiernie mała w stosunku do ilości przypadków przemocy i liczby sprawców :  w 2017 r. – 7 
zawiadomień, w 2018 r. – 10, w 2019  – 31. Należy zakładać, że ww. postępowania dotyczą tych samych osób, 
wiec skoro sprawę danego sprawcy przekazano Prokuraturze np. w 2018 r. to była ona w toku także w 
kolejnych latach.  
Grupy robocze kierują także do MKRPA wnioski o podjęcie działań zmierzających do spowodowania leczenia 
odwykowego u osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, u których zachodzi 
prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu. Z powyższych danych wynika, że w latach 2018-2019 
skierowano do MKRPA taką samą liczbę  wniosków, dotyczących leczenia odwykowego sprawców przemocy 
objętych procedurą „Niebieskie Karty”, natomiast w 2017 roku było ich mniej. 

Tabela 29. Liczba sporządzonych wniosków do MKRPA dot. leczenia odwykowego sprawców przemocy 

 2017 2018 2019 2020 

Liczba  wniosków od 
Grup roboczych 

15 21 21 15 

Źródło: dane MKRPA 

Z danych przekazanych przez KPP w Jaśle wynika, że wśród ujawnionych przypadków przemocy w rodzinie 
przeważa  przemoc fizyczna, w drugiej kolejności psychiczna. W kolejnych przypadkach wskazywano także na 
przemoc ekonomiczną i seksualną , ale zdecydowanie rzadziej niż fizyczną i psychiczną.  
Na szczególnie poważne konsekwencje zachowań przemocowych narażone są dzieci, które często są 
świadkami przemocy w rodzinie, ale także bezpośrednimi ich ofiarami. Uczucie do rodzica (nawet jeżeli jest 
sprawcą przemocy), powoduje, że często dzieci obwiniają siebie za agresję ze strony rodzica (bo „było 
niegrzeczne”, „nie słuchało”, „należała mu się kara” itp.). Takie nieuzasadnione poczucie winy i traumy 
wynikające z przemocy powodują bardzo negatywne skutki psychospołeczne. Niezaspokojenie potrzeby 
bezpieczeństwa i zaufania wpływa na dalszy rozwój dziecka i jest przyczyną wielu schorzeń 
psychosomatycznych. Dzieci będące ofiarami przemocy wykazują wysoki poziom depresji, poczucie 
osamotnienia, myśli samobójcze, zaburzenia snu, nadpobudliwość, agresję i autoagresję, obniżenie samooceny 
itp. Może to prowadzić do nieprzystosowania (niski poziom kompetencji społecznych, trudności w kontaktach z 
rówieśnikami), deficytów (w zakresie możliwości poznawczych, rozwiązywaniu konfliktów i kreatywności) 
problemów afektywno-behawioralnych (agresja, samoponiżanie, lęk, wstyd i poczucie winy, wrogość i gniew, 
pesymizm i negatywizm). Wszystkie ww. przekładają się na gorsze funkcjonowania w szkole i zmniejszenie 
szans edukacyjnych. Bezpośrednie skutki przemocy wobec dzieci są początkiem destrukcyjnego wpływu także 
w ich dorosłym życiu. Odroczone skutki przemocy objawiają się w postaci różnych form niedostosowania 
społecznego. Często chłopcy wychowujący się w rodzinach, gdzie mężczyzna znęca się nad żoną, uczą się 
agresji wobec kobiet, dziewczynki zaś postrzegają bicie, maltretowanie jako elementy wpisane w rolę kobiety. 
Doświadczanie przemocy w dzieciństwie podwyższa także ryzyko, że krzywdzone dzieci same staną się 
krzywdzącymi rodzicami. 
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Wnioski:  

  przedstawione powyżej dane ilościowe nie oddają skali wagi problemu, którego ofiarami są także dzieci, 
czyli grupa najsłabsza, która powinna być szczególnie chroniona przed przemocą ze względu na bardzo 
poważne konsekwencje długofalowe. Podstawowym warunkiem efektywności wsparcia dla dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem alkoholowym jest interdyscyplinarna kooperacja MOPS, PCPR, szkół, Poradni, organizacji 
pozarządowych (np. prowadzących placówki wsparcia dziennego dzieci i młodzieży), Urzędu Miasta Jasło itp.; 

  problemem jest także to, że dzieci i młodzież, których rodzic/-ce nadużywają alkoholu dość często same 
wcześnie sięgają po napoje alkoholowe. Nie ma pytania w kwestionariuszu ankiety skierowanej do uczniów, 
czy rodzic/-ce nadużywają alkoholu (ze względu na jego drażliwość), żeby skorelować odpowiedź np. z wiekiem 
inicjacji alkoholowej. Ale badania m.in. PARPA, badania ESPAD itp. wskazują na taki związek. Dlatego 
kompleksowe, holistyczne wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin „alkoholowych” jest nawet istotniejsza niż praca 
z samym alkoholikiem w rodzinie;  

 należy podkreślić, że liczba założonych NK nie jest w pełni miarodajnym wskaźnikiem występowania 
przemocy w rodzinie na terenie Miasta Jasła, bo wiele zdarzeń przemocowych nie jest przez ofiary formalnie 
zgłaszanych albo nie skutkuje założeniem Niebieskiej Karty; 

  zdecydowana większość procedur NK jest zakładana przez policjantów z KPP w Jaśle. Widać także pewne 
zaangażowanie w tym zakresie ze strony pracowników MOPS-u i przedstawicieli placówek oświatowych.  
Natomiast bierność wykazują przedstawiciele ochrony zdrowia, MKRPA itp. Dlatego uzasadnione jest dalsze 
podnoszenie kompetencji do udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie wśród: dyrektorów szkół z 
terenu miasta, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz lekarzy, pielęgniarek POZ-tów, może także wśród księży 
z parafii na terenie miasta. 

  problem przemocy w rodzinie często współwystępuje z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem, dlatego 
leczenie odwykowe sprawcy jest także podstawą profilaktyki przemocy. 

8. Działania profilaktyczne realizowane na terenie miasta Jasło. 

    Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu i przemocy w rodzinie podejmowane są na 
terenie miasta Jasło przez różne instytucje i służby (Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
MOPS, Zespół Interdyscyplinarny, szkoły, KPP w Jaśle, organizacje pozarządowe itp.) i w różnym zakresie. 
Poniżej omówimy działania  podejmowane przez najważniejsze podmioty oraz realizowane w ramach 
współpracy interdyscyplinarnej, bo wspólne inicjatywy są szczególnie cenne.  

8.1. Działania Miejskiej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA). 

MKRPA działa na mocy Ust. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. To grupa ekspertów powołana do: podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia  
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. 
Do zadań MKRPA należą w szczególności: 
1) podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu poprzez: 
- inicjowanie i prowadzenie motywujących osoby uzależnione, 
- kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 
wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 
- kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
2) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej w Jaśle dotyczącą zasad usytuowania na terenie miasta 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów; 
3) inicjowanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w 
tym inicjowanie i uruchamianie procedury "Niebieska Karta" mającej na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie; 
4) inicjowanie, opiniowanie i nadzorowanie realizacji zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.; 
5) opiniowanie projektów uchwał dotyczących liczby miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych 
do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży; 
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6) współdziałanie z władzami publicznymi, instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji 
trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych; 
7) inicjowanie innych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wykonywanie 
innych czynności określonych przepisami. 
Najbardziej bezpośrednią formą działalności MKRPA, przynoszącą chyba najszybsze efekty wsparcia dla rodzin, 
w których występuje problem uzależnienia, jest zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 
uzależnionych od alkoholu (a w przypadkach koniecznych podejmowanie czynności zmierzających do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec alkoholika obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego). Analizując dane dotyczące liczby otrzymanych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym w 
okresie 2018-2021 można stwierdzić, że po okresowym spadku w 2020 r. (zapewne bardziej w wyniku 
ograniczeń funkcjonowania wielu instytucji z powodu pandemii covid-19 niż zmniejszenia skali problemu)  
to w 2021 r. jest duże prawdopodobieństwo, że liczba ta będzie wyższa od lat poprzednich.  
Tabela 30. Liczba otrzymanych przez MKRPA wniosków o objęcie leczeniem odwykowym w latach 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021  
(do sierpnia br.) 

Liczba otrzymanych przez MKRPA wniosków o 
objęcie leczeniem odwykowym   

53 68 52 57 

Źródło: dane MKRPA 

Średnio 60 % spraw kończy się podjęciem przez uzależnionych decyzji o dobrowolnym leczeniu odwykowym. 
Jest to wynikiem prowadzenia działań motywujących wobec osób uzależnionych. W 2020 r. na rozmowę 
motywacyjną celem podjęcia leczenia odwykowego MKRPA wezwała 52 osoby. Dobrowolne leczenie podjęło 
28 osób. Corocznie odsetek osób deklarujących dobrowolne leczenie zmniejsza się, co powinno skutkować 
większą liczba wniosków skierowanych przez MKRPA do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego. Liczba tych wniosków corocznie zmniejsza się – w 2020 roku Sąd Rejonowy w Jaśle III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich wydał 13 postanowień o przymusowym leczeniu odwykowym. W 2021 roku skierowano 
do sądu 6 wniosków, chociaż oczywiście ma to związek z opiniami biegłych, stwierdzających u zgłoszonych 
osób uzależnienia. Spadek wniosków o sądowe objęcie leczeniem odwykowym także jest związany z 
wprowadzonym stanem epidemii od marca 2020 r.  

Tabela 31. Liczba spraw zakończonych dobrowolnym lub sądowym leczeniu odwykowym w latach 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021  
(do sierpnia br.) 

Liczba spraw zakończonych podjęciem decyzji o 
dobrowolnym poddaniu się leczeniu 
odwykowemu/odsetek ogółu spraw  

31 / 58 % 45 /  66 % 28 / 54 % 33 / 57 % 

Liczba wniosków skierowanych do sądu o 
zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego  

42  52  28  6  

Źródło: dane MKRPA 

Na podobnym poziomie (z pewnym wzrostem w 2019 roku) utrzymuje się liczba osób skierowanych przez 
MKRPA na badanie przez biegłych sądowych w celu  wydania opinii czy dana osoba jest uzależniona.  

Tabela 32. Liczba os. skierowanych przez MKRPA na badanie przez biegłych sądowych w celu  wydania opinii  

 2018 2019 2020 2021  
(do sierpnia br.) 

Liczba osób skierowanych na badanie 
przez biegłych sądowych w celu  wydania opinii 

42 63 39 35 

Liczba opinii  biegłych stwierdzających  
u zgłoszonej osoby uzależnienie od alkoholu 

34 35 20 16 

Źródło: dane MKRPA 
W 2020 r. na skutek podejmowanych działań przez MKRPA terapię odwykową podjęło 65 osób, u których 
stwierdzono picie ryzykownie lub szkodliwie oraz osób z uzależnieniem od alkoholu. W sprawach związanych  
z obowiązkiem leczenia odwykowego obyło się 40 rozpraw, na których członkowie MKRPA uczestniczyli  
w charakterze wnioskodawcy. 
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Istotnym zadaniem MKRPA jest także kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020 roku Zespół kontroli zasad obrotu napojami alkoholowymi 
przeprowadził 7 kontroli administracyjnych przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 
Corocznie liczba tych kontroli jest zbliżona – w 2019 i 2018 roku było ich po 8 rocznie. W ramach akcji 
prewencyjno-edukacyjnych skontrolowano 200 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 57 punktów 
dotyczących gastronomii i 143 punktów dotyczących działalności detalicznej. Zweryfikowano 48 punktów 
sprzedaży pod kątem zasad usytuowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego. MKRPA 
przeprowadziła także cykliczne akcje prewencyjno-edukacyjne we współpracy Komendą Powiatową Policji w 
Jaśle pod hasłem „Alkohol ograniczona dostępność”. Skontrolowano 22 punkty sprzedaży pod kątem sprzedaży 
alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. 
Przy MKRPA działa Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin oraz osób 
doznających przemocy domowej, z którego wsparcia w 2020 roku korzystało śr. 4-5 osób tygodniowo.  
Oprócz wsparcia bezpośredniego dla osób uzależnionych i ich rodzin Punkt gromadzi także aktualne informacje 
na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu miasta Jasła. 
Punkt Konsultacyjny dostępny jest dla klientów w godzinach popołudniowych, a warunki lokalowe gwarantują 
osobom zgłaszającym się do Punktu dyskrecję i komfort psychiczny. 
Istotnym zadaniem Komisji jest także opiniowanie programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz przyznawanie i rozliczanie środków finansowych z 
funduszu MKRPA. W ramach programu dofinansowane są przede wszystkim działania związane z profilaktyką 
antyalkoholową w szkołach i inne akcje profilaktyczne, które szerzej zostały opisane w Rozdziale 8.5. 
Powyższy opis jest tylko skrótowym, syntetycznym podsumowaniem działalności MKRPA. Ze względu na 
objętość Diagnozy został ograniczony na najistotniejszych kwestii, w tym analizy danych liczbowych.  
Ze szczegółami działań można zapoznać się m.in. analizując coroczne sprawozdania z realizacji „Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”. 

8.2. Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zespół Interdyscyplinarny. 

Formy wsparcia w zakresie przeciwdziałania problemowi uzależnienia oraz przemocy w rodzinie, które leżą w 
gestii pomocy społecznej to przede wszystkim: praca socjalna, poradnictwo socjalne, koordynowanie 
poradnictwa dla rodzin, współdziałanie w ramach Zespołu interdyscyplinarnego.  Najistotniejsze zadania, które 
w praktyce MOPS w Jaśle realizuje w tym zakresie przedstawia tabela: 

Tabela 33. Główne działania MOPS Jasło w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i/lub przemocowymi 

Pracownicy Rodzaj działań 

 
 
 
 

Pracownicy socjalni 

Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie to m.in.:  
- rozmowy dyscyplinujące, monitorowanie środowiska w formie wizyt lub kontakt tel. 
- sporządzanie pism do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w celu zdiagnozowania ewentualnego uzależnienia  i spowodowania leczenia 
odwykowego,  
- kierowanie do uczestnictwa w odziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, 
kierowanie wniosków do Poradni Zdrowia Psychicznego,  
- wysyłanie pism do sądu o wgląd w sytuacje rodziny, kierowanie na poradnictwo 
specjalistyczne, w tym do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, sporządzanie 
zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania. 
Działania podejmowane wobec dzieci doświadczających przemocy w rodzinie:  
- monitorowanie środowiska, rozmowy wspierające,  
- objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub 
innej placówce, w formie konsultacji i porad, specjalistycznych zajęć, pomoc 
materialna, w tym  wypoczynek wakacyjny, dożywianie, stypendium szkolne, 
kierowanie do poradni psychologiczno – pedagogicznej i Ośrodka Psychoterapii,  
- informowanie rodzica/opiekuna o możliwości uzyskania pomocy oferowanej przez 
placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego, powiadamianie sądu 
rodzinnego i opiekuńczego o sytuacji dziecka, objęcie rodziny i dziecka/ dzieci 
wsparciem asystenta rodziny,  
- sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa do organów 
ścigania; 
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Działania wobec osób uzależnionych od alkoholu: 
- kierowanie wniosków do MKRPA w Jaśle o podjęcie działań zmierzających do 
spowodowania leczenia odwykowego u osób, u których zachodzi 
prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu,  
- podpisano umowę z Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Społem” celem 
dostarczania bonów towarowych umożliwiających nabycie artykułów spożywczo-
przemysłowych w formie niepieniężnej przez osoby, które mogą dysponować 
środkami pieniężnymi niezgodnie z przeznaczeniem. Pracownicy socjalni wnioskują 
również o przekazywanie środków finansowych przelewami bankowymi do 
administratorów budynków zajmowanych przez osoby uzależnione, dystrybutorów 
gazu, energii i zakup leków do aptek, itd. 

 
Asystenci 

 
 
 

- motywowanie do regularnego uczestnictwa w terapii leczenia uzależnień, 
- motywowanie do zachowania abstynencji alkoholowej, 
- sporządzenie wniosków wraz z pracownikiem socjalnym do Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie działań wobec osób 
uzależnionych/ nadużywających alkoholu. 
- wnioskowanie o wszczęcie procedury Niebieskie Karty, 
- wsparcie emocjonalne rodzin, osób uzależnionych. 

Źródło: informacja MOPS Jasło. 

W 2020 r. objęto 15 osób rodzin z problemem alkoholowym wsparciem w ramach Klubu Integracji Społecznej.  
Warto podkreślić, że MOPS w Jaśle skutecznie pozyskuje środki z funduszy europejskich, przeznaczone na 
wsparcie osób i rodzin wykluczonych. M.in. w latach 2017-2018 realizował projekt współfinasowany ze 
środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kierunek – Rodzina”. W ramach projektu 
wsparciem objęto 122 rodziny, które skorzystały m.in. z poradnictwa specjalistycznego m.in. prawnego, 
logopedycznego, dietetycznego, z zakresu psychologii dziecięcej, terapii rodzin, mediacji rodzinnych. Dla dzieci 
i młodzieży zorganizowano warsztaty technik efektywnego uczenia się i różnorodne formy spędzania czasu 
wolnego. Ponadto prowadzona była grupa wsparcia zrzeszająca rodziny z problemami społecznymi.  
MOPS w Jaśle zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Został on powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jasła z 9 marca 2011 r. Zadaniem 
Zespołu jest koordynowanie zadań podmiotów działających na terenie miasta w celu przeciwdziałania 
przemocy  w  rodzinie  oraz ochrony ofiar  przemocy  w  rodzinie w szczególności poprzez: diagnozowanie 
problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie inicjowanie interwencji  w  środowisku  dotkniętym  przemocą,  
upowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz 
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Obecnie w skład Zespołu wchodzi 13 
przedstawicieli poniższych podmiotów: 
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle,  
- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
- Ośrodka Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”,  
- Szpitala Specjalistycznego w  Jaśle,   
- Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  pozostającego w  strukturach  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie, 
- Komendy  Powiatowej  Policji w Jaśle,  
- Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle, 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle,  
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle,  
- Sądu Rejonowego w Jaśle, Prokuratury Rejonowej w Jaśle,  
- Zakładu Karnego w Jaśle,  
- Ośrodka Psychoterapii w Jaśle.  
Funkcję przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pełni dyrektor MOPS w Jaśle. 
W pracach grup roboczych każdorazowo uczestniczą pracownicy MOPS, koordynatorzy ds. prowadzenia 
procedury Niebieskie Karty oraz  funkcjonariusze  KPP w  Jaśle  (dzielnicowi).  Ponadto  w  skład  grup 
roboczych wchodzą także funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich patologii KPP, 
pracownicy Szpitala Specjalistycznego, w tym Poradni Leczenia Uzależnień, MKRPA, pracownicy oświaty 
(pedagog, psycholog, nauczyciel), kuratorzy zawodowi lub społeczni, pracownicy Ośrodka Psychoterapii, PCPR,  
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oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Członkowie grup roboczych 
prowadzą bieżące działania skierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie  m.in:  monitorowanie  
środowiska,   rozmowy   wspierające,  kierowanie na   poradnictwo   specjalistyczne (prawne,   psychologiczne,  
mediacje   rodzinne, na terapię   rodzin, zajęcia  edukacyjne  kierowane  do  osób  dotkniętych  przemocą), 
kierowanie do specjalistycznych  ośrodków  wsparcia  dla  ofiar  przemocy w  rodzinie,  sporządzanie  pism do 
MKRPA w celu zdiagnozowania uzależnienia i spowodowani leczenia odwykowego,  wysyłanie pism do sądu o 
wgląd w sytuację rodzin itp. Ważnym elementem wsparcia są także grupy  terapeutyczne  i samopomocowe. 
W 2020 r. utworzono 79 grup roboczych. To mniej niż w poprzednich latach, ale z powodu pandemii covid-19 
był to rok ograniczonej działalności wielu instytucji.  
Tabela 34. Liczba grup roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2017-2020 

 2017 2018 2019 2020 

Liczba grup roboczych 97 82 96 79 

Liczba prowadzonych przez grupy robocze 
postępowań w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

141 121 129 109 

Liczba zakończonych postępowań, w tym: 
na podstawie § 18 ust.1 pkt 
na podstawie § 18 ust.2 pkt 

63 
50 
13 

83 
66 
17 

75 
46 
29 

98 
80 
18 

Źródło: dane MOPS Jasło 

Jak wskazują powyższe dane 60-70 %  prowadzonych przez grupy robocze procedur „Niebieskie Karty” jest 
zakańczana w danym roku. Większość decyzji o zakończeniu prowadzonych procedur podejmowana jest w  
oparciu  o ustanie  przemocy  w rodzinie  i  uzasadnienie  przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 
przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. Z danych wynika, że wzrasta liczba 
procedur zakończonych na podstawie podjęcia decyzji przez członków grupy roboczej o braku zasadności 
podejmowania działań, w latach 2017-2018 wynosiła ponad 20% ogółu, a w 2019r. ponad 37 % ogółu. 
Z analizy prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” wynika, że zjawisko przemocy w rodzinie coraz częściej 
dotyczy rodzin z wyższym wykształceniem, wysokim statusem majątkowym, zajmujących prestiżowe 
stanowiska zawodowe. Corocznie wzrasta także liczba prowadzonych postępowań dotyczących przemocy w 
rodzinie, gdzie osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy są osoby przyjmujące narkotyki lub substancje 
psychoaktywne inne niż alkohol.13 
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego systematycznie podnoszą swoje kompetencje, zarówno w zakresie 
zagadnień formalno-prawnych, jak i praktyki udzielania wsparcia.  W 2019 roku wykazano w zakresie szkoleń, 
warsztatów, doskonalenia duża aktywność m.in. poprzez: 
- udział 45 osób w szkoleniu „Procedura „Niebieska Karta” – stosowanie przepisów w praktyce dla członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych”; 
- uczestnictwo 4 pracowników MOPS w szkoleniu „Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i realizacji procedury „Niebieskie Karty” 
- uczestnictwo pracownika MOPS w szkoleniu „Niebieska Karta – problemy i wątpliwości” 
- uczestnictwo 2 koordynatorów grup roboczych w szkoleniu „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
(kurs prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska – Linia”); 
- uczestnictwo koordynatora grup roboczych w szkoleniu „Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy,  
w tym praca socjalna z osobami w ramach procedury Niebieskie Karty”; 
- uczestnictwo pracownika MOPS w konferencji „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca między 
instytucjonalna”. 
W 2020 r. aktywność w zakresie znacznie ograniczono z powodu zakazu szkoleń w kontakcie, ale pracownicy 
MOPS brali udział w dwóch szkoleniach on-line z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
W ramach działalności informacyjnej MOPS rozpowszechniał materiały w postaci ulotek, broszur, w tym m.in. 
ulotki o formach wsparcia świadczonych przez Ośrodek Psychoterapii w Jaśle, Informatory o formach pomocy 
dostępnych na terenie miasta Jasła dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin  
i osób będących w kryzysie. Na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl umieszczono informacje o dostępnych 
formach pomocy.  
 

 
13 Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 
2021-2025, str.13. 
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8.3. Poradnia Leczenia Uzależnień. Ośrodek Psychoterapii w Jaśle. 
Pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną osobom uzależnionym od alkoholu w Jaśle świadczą Poradnia Leczenia 
Uzależnień (PLU) przy ul. Szopena 38 oraz Ośrodek Psychoterapii przy ul. Floriańskiej 18. Ich działalność 
lecznicza obejmuje przede wszystkim: psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię grupową (grupa 
tożsamości i grupa destrukcji oraz porady diagnostyczne dla osób uzależnionych). 
W 2020 roku w PLU leczyło się odwykowo 84 pacjentów z terenu miasta Jasła (mniej niż w poprzednich latach). 
W tej grupie najwięcej było osób w grupie wiekowej 30-64 lata, ale są także 2 osoby niepełnoletnie. 

Tabela 35. Liczba pacjentów Poradni Leczenia Uzależnień w Jaśle w latach 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Liczba pacjentów leczonych odwykowo,  w tym: 138 103 84 

do 18 roku życia 
19-29 lat 
30-64 lata 
65 i więcej lat 

0 
21 

112 
5 

0 
15 
84 
4 

2 
11 
67 
4 

Źródło: dane Poradni Leczenia Uzależnień w Jaśle 

W ramach Ośrodka Psychoterapii funkcjonują: 
- Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia  
- Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od alkoholu 
- Środowiskowy Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży 
W 2020 r. w Poradni Terapii Uzależnień przyjęto 218 pacjentów (w tym 125 osób z terenu miasta Jasła), a na  
Oddziale Dziennym 67 pacjentów (28 osób z Jasła). To zdecydowany wzrost w porównaniu do lat 2018-2019 
(odpowiednio – 136 i 104 pacjentów. Wśród nich było 58 osób objętych terapią uzależnień od  środków 
psychoaktywnych innych niż alkohol. W przypadku tych danych także widoczny jest wzrost (28 osób w 2018 r.) 

Tabela 36. Liczba pacjentów Ośrodka Psychoterapii w Jaśle w latach 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Liczba pacjentów z terenu Jasła 104 136 192 

Liczba dzieci i młodzieży leczonych w ramach Poradni 
Terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 

27 38 24 

Liczba osób objętych terapią uzależnień od środków 
psychoaktywnych innych niż alkohol 

28 59 58 

Źródło: dane Ośrodka Psychoterapii w Jaśle 

Około 80 % pacjentów Ośrodka to mężczyźni, w tym 80- 90 % osób uzależnionych to osoby stosujące przemoc 
w rodzinie. W 2020 r. zwiększyła się oferta pomocowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych  
od alkoholu  w ramach Ośrodka Psychoterapii. Obecnie to: 
- Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od alkoholu, w ramach, którego realizowany jest  
podstawowy program terapii trwający 7 tyg. Zawiera moduły edukacyjno-terapeutyczne programu korekcyjno-
edukacyjnego dla sprawców przemocy, Treningu Zastępowania Agresji, warsztatów skutecznej komunikacji, 
warsztatów radzenia sobie z emocjami; 
- Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, która oferuje pomoc do osób  
uzależnionych, a także osób, których bliscy nadużywają alkoholu, tj. osób współuzależnionych, DDA; 
- Środowiskowy Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży do 21 r.ż., który 
świadczy: porady diagnostyczne, psychologiczne, terapeuty środowiskowego, psychoterapia indywidulna  
i grupowa, interwencje kryzysowe, psychoterapia rodzinna, wizyty i porady domowe, mediacje rodzinne, 
porady prawne, porady pracownika socjalnego. W ramach Środowiskowego Ośrodka Pomocy Psychologicznej  
i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży miesięcznie realizowanych jest średnio około 700 świadczeń. 
Około 60 % rodzin zgłaszających się z dziećmi do Ośrodka to mieszkańcy miasta Jasła.  
W Środowiskowym Ośrodku przyjmowane są dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych, 
dysfunkcyjnych, ale także dzieci i młodzież uzależnione od komputera, komórek, eksperymentujące z środkami 
psychoaktywnymi.  
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8.4. Organizacje pozarządowe na rzecz profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie. 

Istotną rolę w realizowaniu działalności profilaktycznej na terenie miasta Jasła odgrywają lokalne organizacje 
pozarządowe. We współpracy i na zlecenie Urzędu Miasta Jasło organizują one wiele, różnorodnych 
przedsięwzięć profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta. Dużym 
wsparciem dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem (w tym dotkniętych problemem 
alkoholowym i/lub przemocą) są placówki wsparcia dziennego (PWD).  Placówki te zapewniają profesjonalną  
i (co bardzo ważne w przypadku rodzin niezamożnych, niepełnych i z problemami społecznymi) nieodpłatną 
opiekę oraz oferują pozytywne formy spędzania czasu wolnego. Zajęcia w tzw. świetlicach najczęściej 
prowadzone są od poniedziałku do piątku od godz. popołudniowych, a w dni wolne od nauki szkolnej oraz w 
okresie wakacyjnym w godz. dostosowanych do potrzeb dzieci. Głównymi celami działalności PWD  są: 
- zapewnienie uczestnikom zajęć opieki wychowawczej, opiekuńczej i często specjalistycznej (nie tylko 
obejmującej pomoc w odrabianiu zadań domowych i nauce, ale także np. wsparcie psychologiczne); 
- pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i ograniczaniu deficytów rozwojowych,  w uzupełnieniu do 
wsparcia prowadzonego przez szkoły i poradnie; 
- wspieranie rodzin w ich roli wychowawczej oraz w kształtowaniu prawidłowych relacji rodziców/opiekunów; 
- organizowanie czasu wolnego poprzez różnorodne zajęcia (plastyczne, artystyczne, sportowe, rekreacyjne, 
kulturalne, muzyczne, komputerowe itp.) i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży; 
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych; 
- integrowanie dzieci z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa, uzależniania, przemocy, niewydolności 
opiekuńczo-wychowawczej itp., które często są  wykluczane w środowisku szkolnym i rówieśniczym;  
PWD są finansowane przez UM Jasło na zasadzie kontraktowania usług w ramach rocznych programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Corocznie środki finansowe przeznaczane na działalność świetlic 
są zwiększane, co jest bardzo pozytywnym wskaźnikiem docenienia roli tego typu wsparcia środowiskowego.  
W 2016 r. przeznaczono 77 000 zł na działalność PWD prowadzone przez: PKPS Stowarzyszenie Charytatywne – 
47600 zł, Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych – 12280 zł i Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława w Jaśle – 17120 zł. W 2017 r. było to już 110 000 zł  
(PKPS Stowarzyszenie Charytatywne – 50 tyś., Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława w Jaśle 
– 45 tyś zł, Klasztor Św. Antoniego – 15 tyś. zł).  W 2020 roku na placówki wsparcia dziennego UM Jasło 
przekazało 245 000 zł, w tym Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej (77 tys. zł) – świetlica „Promyki”, 
Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej przy parafii św. Stanisława (135 tys. zł) – świetlica „Arka Młodych” 
oraz Klasztorowi oo. Franciszkanów (33 tys. zł) – świetlica „Radosna Przystań”. Niektóre z tych świetlic mają już 
blisko 20-letnie doświadczenie – „Arka Młodych” powstała w grudniu 2001 roku i działała do grudnia 2020 r. 
Ww. placówki wsparcia dziennego obejmują wsparciem łącznie ponad 100 dzieci i młodzieży corocznie.   
Z danych wynika, że ponad 60 % uczestników zajęć PWD to dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPS w Jaśle.  
Krótką charakterystykę PWD z terenu miasta Jasła przedstawia poniża tabela. 

Tabela 37. Placówki wsparcia dziennego dofinansowane ze środków UM Jasła 

Nazwa Funkcjonowanie Kadra Zasoby 

Ośrodek Pomocy 
Rodzinie i Szkole  
„Arka Młodych”  
organ prowadzący:  
Parafialny Oddział Akcji  
Katolickiej Parafii św.  
Stanisława BM w Jaśle  
ul. Krasińskiego 4 
 
działalność do XII 2020  

Od poniedziałku do czwartku  
w godz. 12.00-18.00  
w piątek w godz. 9.00- 15.00 
W czasie ferii zimowych  
i wakacji w godz. 9.00-14.00 
Ze względu na sytuację  
epidemiologiczną godziny 
pracy mogą zostać zmienione 

Uczestnicy: dzieci w wieku  
6-16 lat (śr. 12 os. dziennie) 

2 wychowawców 
psycholog  

łączna powierzchnia 300 m kw.  
(sala świetlicowa wraz z 
aneksem kuchennym 
wyposażona w stanowisko 
komputerowe, sprzęt  
audio, pomocny do zajęć 
edukacyjnych, sala do 
odrabiania lekcji, sala sportowa, 
sala konferencyjna , sala 
komputerowa 

Placówka Wsparcia  
Dziennego Świetlica  
„Promyki” 
ul. Baczyńskiego 15/25  
organ prowadzący:  

Od poniedziałku do piątku  
w godz. 12.00-16.00 ;  
w piątek w godz. 9.00- 15.00.  
W czasie ferii zimowych i 
wakacji w godz. 10.00-14.00. 

2 wychowawców łączna powierzchnia 43,6 m kw. 
(sala ogólna, toaleta, składzik 
gospodarczy, pomieszczenie  
administracyjne 
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Polski Komitet Pomocy  
Społecznej  
Stowarzyszenie  
Charytatywne  

Uczestnicy:  
dzieci w wieku 6-16 lat  
(śr. 30 os. dziennie) 

Franciszkańska 
Świetlica  
„Radosna Przystań”  
ul. Szopena 1,  
organ prowadzący:  
Klasztor św. Antoniego  
Padewskiego Zakonu  
Braci Mniejszych  
Konwentualnych  

Od poniedziałku do piątku  
w godz. 14.00-18.00 ;  
w piątek w godz. 9.00- 15.00.  
W czasie ferii zimowych  
i wakacji w godz. 10.00-14.00. 

Uczestnicy:  
dzieci w wieku 6-18 lat  
(śr. 11 os. dziennie) 

2 wychowawców –  
zatrudnionych  
w wymiarze ½ etatu  
umowy o pracę;.  
1 pedagog-
terapeuta–  
zatrudniony do  
prowadzenia zajęć  
profilaktycznych  
5 wolontariuszy 

łączna powierzchnia 50 m kw.,  
sala, szatnia, toaleta, w sali 
aneks kuchenny 

Źródło: Gminy Program Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2021-2023 

Mając na uwadze dane zwarte w powyższej tabeli można stwierdzić, że PWD zapewniają wsparcie przede 
wszystkim dzieciom w wieku od 6 do 16 (tylko świetlica „Radosna Przystań” do 18 roku życia, ale w 
wyjątkowych przypadkach). Dzieci w wieku 17-18 lat mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych  
w placówkach o charakterze pracy podwórkowej prowadzonych m.in. przez ZHP.  
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (jeszcze bardziej zmniejszona ze względu na zagrożenie epidemiczne) 
w pierwszej kolejności do placówek kwalifikowane są dzieci skierowane przez podmioty podejmujące działania 
na rzecz dziecka i rodziny (MOPS, PCPR). Proces diagnozowania dzieci wraz z tworzeniem planu pracy z rodziną 
i z dzieckiem najbardziej szczegółowo prowadzony jest w „Arka Młodych”. Ta diagnoza wstępna ma istotne 
znaczenie, ponieważ na podstawie danych przekazanych przez powyższe PWD najczęstsze problemy 
występujące w rodzinach dzieci uczestniczących na zajęcia to: 
- sieroctwo tzw. „emigracyjne” i wynikający z niego brak opieki – 14 dzieci na 70 objętych badaniem (20 %), 
- alkoholizm w rodzinie – 12 dzieci (17 %), 
- problemy opiekuńczo-wychowawcze – 11 dzieci, 
- uzależnienie od komputera, Internetu, gier komputerowych – 11 dzieci, 
- przemoc i zachowania agresywne wobec rówieśników – 9 dzieci, 
Z powyższego wynika, że najczęstszymi problemami społecznymi w rodzinach dzieci uczestniczących do 
placówek wsparcia dziennego są: sieroctwo emigracyjne, alkoholizm w rodzinie, problemy opiekuńczo-
wychowawcze, w tym absencja szkolna, wybryki chuligańskie, uzależnienia od komputera, gier i internetu, 
przemoc i zachowania agresywne nieletnich wobec rówieśników, zaniedbywanie przez rodziców, przemoc  
w rodzinie wobec nieletnich. W 2019 roku nastąpił wzrost w porównaniu do roku 2018 roku liczby dzieci z 
rodzin, w których występują takie problemy jak: alkoholizm, przemoc w rodzinie wobec nieletnich,  
przemoc i zachowania agresywne nieletnich wobec rówieśników. Z analizy pracowników socjalnych wynika, że 
dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczęszczające do placówek wywodzą się z 
rodzin niepełnych, zrekonstruowanych, wieloproblemowych. Na podstawie posiadanych przez MOPS danych  
można stwierdzić, że niewielki odsetek dzieci korzystających obecnie ze wsparcia PWD uczęszczało na zajęcia 
świetlicowe przed umieszczeniem ich w pieczy zastępczej jak i po jej opuszczeniu.14 
W 2020 r. pracę z rodziną, o której mowa w m.in. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert prowadziło Stowarzyszenie „Twój potencjał”. W ramach 
zadania realizowane są takie formy wsparcia jak: poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, dietetyczne, 
logopedyczne, terapia indywidualna, usługi specjalistyczne) oraz poradnictwo prawne. Stowarzyszenie 
świadczy bezpłatną pomoc dla osób uzależnionych, współuzależnionych, pijących ryzykownie/szkodliwie, DDA, 
dzieci przejawiających trudności emocjonalne oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Prowadzi także 
konsultacje psychologiczne i psychiatryczne oraz porady prawnika. W ramach prowadzonego przez 
stowarzyszenie poradnictwa specjalistycznego bieżącej pomocy rodzinom udzielają: prawnik, psycholog, 
terapeuta, pedagog, specjalista uzależnień. Stowarzyszenie „Twój Potencjał” z posiadanych zasobów własnych 
także wcześniej (przed kontraktowanie usługi dla UM Jasła) prowadziło poradnictwo psychologiczne.  

 
14 „Gminy Program Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2021-2023, str. 23 
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Ze względu na wprowadzony w 2020 r. stan epidemii covid-19 działalność stowarzyszeń i fundacji na terenie 
całego kraju została ograniczona. Mimo to udało się zrealizować zajęcia dla dzieci i młodzieży w 3 placówkach 
wsparcia dziennego, w ramach których ze wsparcia skorzystało 110 dzieci.  
Osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu terapii odwykowej, mogą otrzymać wsparcie w 
funkcjonujących na terenie miasta stowarzyszeń i klubach abstynenckich,  
które podejmują działania informacyjne (prelekcje, pogadanki itp.) i profilaktyczne (spotkania  
grup wsparcia, zajęcia edukacyjne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, konsultacje  
indywidulane, poradnictwo). Do podmiotów tych należą:  
1) Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka”  
2) Grupa „Promyk” i Grupa „Pasja”  
3) Grupa Al. Anon  
4) Grupa Al Atee 

Jednymi z priorytetowych zadań wpisanych do Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami 
Pozarządowymi corocznie, w ramach których przekazywane są środki finansowe na działania związane z 
profilaktyką są:  
1/ Tworzenie programów i organizowanie przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży, 
stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia papierosów oraz 2/ Wspieranie 
działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny 
W ramach tego pierwszego priorytetu projekty realizują m. in. Polski Czerwony Krzyż Zarząd, Rejonowy Jasło 
oraz Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Jasło. 
W ramach priorytetu Wspierania działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny 
inicjatywy zgłaszają i realizują m.in.  Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ARKA” w Jaśle (które prowadzi ww. grupy 
wsparcia: Al-Anon- spotkania osób współuzależnionych, Grupę AA „Promyk” i Grupę AA „Pasja”) oraz 
Stowarzyszenie ,,Twój Potencjał”. 
W Wykazie organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w 
rodzinie15 znajduje się m.in. Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych” przy ul. Krasińskiego 4 w Jaśle 
(działali do 31 2020 r.) 

To tylko niektóre przykłady działalności lokalnych NGO, bo wiele z nich prowadzi na terenie miasta np. zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży (mające duże znaczenie dla profilaktyki uzależnień), profilaktyczne akcje 
informacyjno-edukacyjne, wydarzenia integracyjne i pikniki rodzinne bez alkoholu, pomoc dobroczynną dla 
rodzin w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie dla bezdomnych wśród których jest wiele osób uzależnionych itp.  
 

 
15 Źródło: https://www.erzeszow.pl/512-zdrowie/6992-instytucje-podmioty-oraz-organizacje-pozarzadowe-udzielajace-
pomocy-osobom-dotknietym-przemoca-w-rodzinie.html 



„Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Miasta Jasła” 

30 

 

 

8.5. Przykładowe działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie zrealizowane na terenie miasta Jasło w latach 2019-2020. 

Podmiot Przykładowe działania 

MOPS Jasło - 27 konferencji/spotkań informacyjnych, w tym m.in. spotkania z rodzicami nt. prawidłowych relacji dzieci z rodzicami „Porozumienie bez 
przemoc”, „Profilaktyka przeciwdziałania problemom zdrowia psychicznego i uzależnień u dzieci w wieku szkolnym”, spotkania i prelekcje dla 
nauczycieli i pedagogów szkolnych; 

- wydano i opracowano 337 materiałów informacyjnych, w tym ulotki, broszury, informatory, gazetki ścienne, plakaty, poradniki dla rodziców, 
organizowano wystawy prac plastycznych uczniów wykonanych w ramach konkursów; 

- administrowano stronę internetową Zespołu Interdyscyplinarnego  „STOP PRZEMOCY” 

- zapewniono koordynatorom grup roboczych w ramach etatu radcy prawnego zatrudnionego w MOPS w Jaśle, który udzielał konsultacji 
prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

- opracowano „Diagnozę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze wskazaniem odsetka rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie”  

- zorganizowano szkolenia on-line dla członków MKRPA oraz instytucji   pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Uczestniczono konferencji organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

- udział w szkoleniu na temat „Rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji” dla pracowników placówek wsparcia 
dziennego działających na terenie miasta Jasła – uczestniczyło 9 osób; 

- koordynatorzy procedur Niebieskie Karty” uczestniczyli w dwóch szkoleniach on-line z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (3 osoby); 

- zamieszczono szereg artykułów związanych z sytuacją pandemiczną związaną z COVID-19 na stronie internetowej MKRPA 

Pełnomocnik 
Burmistrza ds. 
Profilaktyki i 
Przeciwdziałania 
Uzależnieniom: 

 

- realizacja 21 kampanii społecznych m.in. „Postawa na Rodzinę” (zakupiono 1 200 sztuk ulotek oraz 380 sztuk broszur), „Przemoc boli”, „Słowa 
mają moc”, „Trzeźwy umysł”, „Bądźmy Poszukiwaczami Autorytetu”; 

- przeprowadzono w 75 punktach sprzedaży napojów alkoholowych szkolenie dla sprzedawców połączonych z audytem tzw. tajnego klienta pod 
kątem sprawdzania dowodów osobistych osób młodo wyglądających; 

- „Wakacyjne Teatry Profilaktyczne” organizowane we współpracy z Jasielskim Domem Kultury; 

- program Trener Osiedlowy w ramach, którego zakupiono mobilną ściankę wspinaczkową i mini golf. W programie bierze udział corocznie 380 
młodzieży z terenu miasta Jasła. Program był połączony z elementami profilaktyki uzależnień prowadzony przez funkcjonariusz Straży Miejskiej i 
KPP  w Jaśle; 

- zakupiono ulotki, plakaty, broszury, ponad 2000 egzemplarzy. Ponadto opracowano podkładki informacyjne dotyczące szkodliwości dopalaczy. 
Opracowano i wydrukowano wizytówki informacyjne o godzinach dyżurów Punktu Konsultacyjnego. Kolportaż ulotek informacyjnych o 
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zagrożeniach wynikających z wprowadzenia pandemii dla mieszkańców miasta; 

- prowadzono stronę internetową Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin www.centrumprofilaktykijaslo.pl 

- organizowano piknik profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka podczas, którego upowszechniano informacje na temat m.in. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie; 

-   „Społeczną Diagnozę uczniów LUSTRO”; 

- zorganizowano szkolenia on-line dla członków MKRPA oraz instytucji   pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Uczestniczono konferencji organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

- rozpowszechniono ulotki informacyjne i broszury, w ramach zrealizowanych trzech kampanii profilaktycznych – 2400 szt. 

Komenda 
Powiatowa 
Policji w Jaśle 

- uczestnictwo 9 funkcjonariuszy KKP w Jaśle w szkoleniu „Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji”; 

- uczestnictwo 4 dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych KPP w Jaśle w szkoleniu „Procedura Niebieskie Karty – stosowanie przepisów w praktyce”; 

- uczestnictwo 7 dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych KPP w Jaśle w szkoleniu „Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy, w tym praca 
socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury „Niebieskie Karty”; 

Placówki 
oświatowe  

- zrealizowano 44 programy o charakterze profilaktycznym, które skierowane były w szczególności do dzieci i młodzieży w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. spektakl profilaktyczny „Dorotka po drugiej stronie tęczy, (Dzieci z sieci, dzieci z dworca 
ZOO)”, „Bezpieczne dzieciństwo”, „Bezpieczne dorastanie” „Archipelag skarbów”, „Nie daj się”, „Spójrz inaczej”, „Złość da Ci w kość”, w których 
uczestniczyło 2767 osób; 

- zorganizowano 23 formy wsparcia dla osób zaangażowanych w pracę z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, w tym m.in.: spotkania ze 
specjalistami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udostępnianie literatury fachowej; 

- zamieszczano na szkolnych tablicach ogłoszeń materiały informacyjno-edukacyjnych o pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; 

- opublikowano na stronach internetowych szkół materiały informacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

- rozpowszechniono na terenie placówek oświatowych podległych pod Wydział Oświaty UM Jasło 1679 materiałów informacyjnych; 

- 17 placówek prowadziło poradnictwo w postaci m.in. dyżurów psychologów i pedagogów szkolnych w sprawach przemocy domowej, 
konsultacji indywidualnych z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, pedagogów, poradnictwa dla rodziców w zakresie interwencji w sytuacjach 
gdy ofiarą przemocy domowej jest dziecko, poradnictwa w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych, udzielania informacji o sposobach 
ochrony dzieci przed przemocą domową - skorzystało 168 osób; 

- w 7placówkach oświatowych udzielano specjalistycznego wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Wsparcie realizowano m.in. w 
postaci terapii psychologicznej, psychoedukacji, wsparcia psychologicznego i pedagogicznego - skorzystało 80 osób; 

- 5 inicjatyw w zakresie wzmacniania współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym 
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Źródło: sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii” (za 2019 i 2020 rok)  
sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-2021”

m.in. organizowano w placówkach oświatowych spotkania z funkcjonariuszami policji, straży miejskiej, psychologiem; 

- zorganizowano 85 szkoleń i warsztatów,  w których uczestniczyło 77 pracowników placówek oświatowych podległych Wydz. Oświaty UM Jasło 

- zorganizowano warsztaty uwrażliwiające nauczycieli, uczniów i rodziców na problemy związane z wiekiem dorastania „Jak uchronić dziecko 
przed konfliktem z prawem” - uczestniczyło 88 osób.; 

- zorganizowano szkolenie w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji - uczestniczyło 17 osób; 

- zorganizowano szkolenie „Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy, w tym praca socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach 
procedury NK” - uczestniczyło 17 osób; 

- zrealizowano 6 programów profilaktycznych tj. Archipelag Skarbów, Program Domowych Detektywów, Fantastyczne Możliwości, Szkolna 
Interwencja Profilaktyczna, Debata, Spójrz Inaczej dla klas 1-3, w których uczestniczyło 830 uczniów, 90 nauczycieli i 205 rodziców; 

-  współorganizowano z funkcjonariuszami Straży Miejskiej warsztaty uwrażliwiające nauczycieli, uczniów i rodziców na problem „Jak uchronić 
dziecko przed konfliktem z prawem” - uczestniczyło 77 osób r 

- przystąpiono do trzech kampanii profilaktycznych: Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw Na Rodzinę, Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.  
Wzięło udział ponad 1000 uczniów ze szkół podstawowych z terenu miasta Jasła 

- warsztaty na temat skutecznych strategii profilaktycznych dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz dla podmiotów zajmujących się 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – uczestniczyło 17 osób; 

Sąd Rejonowy - rozpowszechniano Informatory o formach pomocy dostępnych na terenie miasta Jasła dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w 
rodzinie oraz rodzin i osób będących w kryzysie, a także Informatory „Reaguj na przemoc” na temat instytucji, w których można uzyskać pomoc 
oraz w zakresie dostępu do strony internetowej Zespołu Interdyscyplinarnego Stop Przemocy 

-  umożliwienie dostępu do strony Zespołu www.stopprzemocyjaslo.pl 

- umożliwienie dostępu do witryny Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ze strony internetowej Sądu 
Rejonowego w Jaśle. - rozpowszechniano materiały informacyjno-edukacyjno-profilaktyczne 

http://www.stopprzemocyjaslo.pl/
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Wnioski:  

 aktywność instytucji i podmiotów,  działających na rzecz  profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, była 
bardzo duża w 2019 rok. W 2020 r. z powodu wprowadzenia stanu epidemii covid-19 ta intensywność spadła. 
Można to zaobserwować np. po mniejszej liczbie grup roboczych i liczbie prowadzonych przez grupy robocze 
postępowań w ramach procedury „Niebieskie Karty”, mniejszej liczbie szkoleń z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i przemocy, mniejszej liczbie i skali akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie miasta. Co 
jednak bardzo istotne utrzymane zostały wszystkie formy wsparcia ze strony MOPS, MKRPA, Zespołu 
Interdyscyplinarnego, Policji, Poradni Leczenia Uzależnień, Ośrodka Psychoterapii w Jaśle itp.; 

 analizy wskazują, że w okresie pandemii covid-19 problem przemocy domowej nasilił się (z powodu izolacji, 
stresu, nadużywania alkoholu itp.). Jednocześnie obostrzenia, będące konsekwencją epidemii koronawirusa, 
zmniejszają efektywność pomocy ze strony instytucji udzielających wsparcia ofiarom przemocy.  W związku z 
tym MRPiPS  wydało m.in. instrukcję dotyczącą sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i grup 
roboczych oraz realizacji procedury „Niebieskie Karty” w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-216. Przekazano 
Zespołom Interdyscyplinarnym także informację o aplikacji „Twój Parasol” (https://twojparasol.com).  
To aplikacja mobilna ułatwiająca przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocy i szybkie wybranie telefonu 
alarmowego. Po uruchomieniu przypomina program do sprawdzania pogody, który niemal każdy ma na swoim 
telefonie. Dzięki temu zapewnia użytkownikom niezbędną dyskrecję; 

  w 2021 roku (ponownie od 2019 roku) rośnie liczba otrzymanych przez MKRPA wniosków o objęcie 
leczeniem odwykowym osób nadużywających alkoholu. Średnio 60 % tych spraw kończy się podjęciem przez 
uzależnionych decyzji o dobrowolnym leczeniu odwykowym. Jednak można zauważyć zmniejszenie odsetka 
uzależnionych, którzy decydują się na dobrowolne leczenie (z 66 % w 2019 roku do 54 % w 2020 roku);  

  ponad połowa pacjentów Poradni Leczenia Uzależnień i Ośrodka Psychoterapii to mieszkańcy Jasła. Liczba 
pacjentów corocznie ma tendencję wzrastającą. W 2020 r. wśród pacjentów PLU były 2 osoby niepełnoletnie. 
W 2020 r. wzrosła też liczba pacjentów Ośrodka Psychoterapii mieszkających w Jaśle (z 136 do 192 os.);  

  w realizacji zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie UM Jasło ma partnerów z sektora 
organizacji pozarządowych. W ramach otwartych konkursów ofert z budżetu miasta finansowane są  m.in. 
placówki wsparcia dziennego dzieci i młodzieży, w których praktycznie codzienne wsparcie (w nauce, 
terapeutyczne, psychologiczne, profilaktyczne) otrzymuje ponad 100 dzieci. Pomoc ta jest niezwykle istotna w 
przypadku, gdy rodzina jest niewydolna opiekuńczo-wychowawczo; 

 jednym z istotnych elementów profesjonalizacji wsparcia dla uzależnionych, ich rodzin oraz ofiar przemocy w 
rodzinie jest stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w pomoc (w tym Zespołu 
Interdyscyplinarnego, MKRPA, MOPS, pracowników oświaty, KPP w Jaśle itp.). Udział w szkoleniach, 
konferencjach, seminariach itp. był częsty w 2019 r. Ale ze zrozumiałych względów został ograniczony w 2020r. 
Jednocześnie dane wskazują, że ubiegły rok był okresem nasilenia problemów uzależnień i przemocy w 
rodzinie. W kolejnych latach być może będzie uzasadnione zwiększenie udziału w formach podnoszących 
kompetencje, właśnie ze względu na większe wyzwania dla zespołów; 

 ze względu na „wieloproblemowość” dysfunkcji w rodzinach wydaje się, że najbardziej efektywne jest 
wsparcie interdyscyplinarne i międzysektorowe, czyli w ramach kooperacji różnych instytucji i podmiotów.  
Na terenie Jasła współpraca jest skoordynowana i przynosząca oczekiwane rezultaty, bo występuje synergia, 
czyli wartość dodana wspólnych inicjatyw. Grupy robocze są  aktywne, a liczba spotkań, ilość spraw itp. 
wskazują na duże zaangażowanie we wsparcie rodzin i terapeutyczną pomoc sprawcom; 

  lokalne instytucje wzajemnie się wspierają i uzupełniają w prowadzeniu działań profilaktycznych, szczególnie  
skierowanych do dzieci i młodzieży. Oferta profilaktyki w szkołach jest różnorodna, a ocenę jej skuteczności 
przedstawimy w drugiej części niniejszej Diagnozy, która jest opisem wyników anonimowych badań na temat 
używek i przemocy wśród uczniów jasielskich szkół podstawowych (kl. VIII) i szkół ponadpodstawowych  
z terenu miasta Jasła.  Ta część badawcza zawiera także analizę opinii dzieci i młodzieży w zakresie 
atrakcyjności proponowanych ich działań służących zapobieganiu lub znacznemu ograniczeniu korzystania ze 
środków pscyhoaktywnych i przemocy rówieśniczej; 

  w realizacji zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie UM Jasło ma partnerów z sektora 
organizacji pozarządowych. W ramach otwartych konkursów ofert z budżetu miasta finansowane są  m.in. 
placówki. 

 
16 https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowied%C5%BA%20MRPPiS%20ws%20przemocy%20domowej.pdf 

https://twojparasol.com/


„Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Miasta Jasła” 

1 
 

 

Część 2. Raport z badań ankietowych uczniów szkół z terenu miasta Jasło. 

2. 1. Opis metodologii i celów badania. 
Badanie ankietowe wśród uczniów jasielskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych zostało 
zrealizowane w okresie 7-24  września 2021 r. Ich wyniki są bardzo istotną częścią Diagnozy, ponieważ 
pozyskanie aktualnych danych na temat skali problemów używania substancji psychoaktywnych (alkohol, 
tytoń, narkotyki) oraz przemocy, postawy uczniów wobec używek, przyczyn sięgania po alkohol, 
ryzykownych zachowań młodzieży itp. jest konieczne do zaplanowania przez Urząd Miasta Jasło oraz 
instytucje i podmioty współpracujące z UM skutecznych działań profilaktycznych i pomocowych.  
Badania były anonimowe i posłużyły do przygotowania statystycznego opracowania wyników zbiorczych 
(dla ogółu uczniów), bez możliwości identyfikacji konkretnego ucznia, czy klasy. Ze względów na nadal 
obowiązujący stan epidemii oraz ryzyko związane z zachorowaniem na covid-19 dla uczniów i ankieterów 
(bezpośredni kontakt z osobami z zewnętrz szkoły) badanie zrealizowano w programie Webankieta.  
To uznany na rynku program ankietowania dla profesjonalistów i firm badających klientów, pracowników 
oraz społeczności lokalne. W okresie pandemii ze względu na bezpieczeństwo ankietowanych korzystają  
z niego m.in. duże firmy sondażowe (np. ARC Rynek i Opinia), uczelnie (np. Akademia Leona Koźmińskiego 
w Warszawie), banki (ING, Eurobank, Deutshe Bank Polska S.A). Program Webankieta spełnia standardy 
/ESOMAR (Międzynarodowy Kodeks Praktyki Badań Rynkowych i Społecznych). 
ICC Kwestionariusze ankiet dostępne były dla uczniów jasielskich szkół podstawowych na stronie: 
https://www.webankieta.pl/ankieta/661170/ankieta-dla-uczniow-kl-viii-szkol-post-z-miasta-jasla-temat-
uzywki-przemoc-domowa-i-rowiesnicza.html 
i dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Jasła na stronie: 
https://www.webankieta.pl/ankieta/660892/ankieta-dla-uczniow-ze-szkol-ponadpostaowwych-z-miasta-
jasla-temat-uzywki-przemoc-domowa-i-rowiesnicza.html 
Kwestionariusz ankiety został opracowany  tak, żeby: 
- obejmował szczegółowe pytania, dotyczące tematyki: alkohol, papierosy, narkotyki, przemoc (w tym tzw. 
cyberprzemoc w Internecie) oraz ocena skuteczności działań profilaktycznych;  
- jednocześnie był na tyle przystępny i technicznie łatwy w obsłudze, żeby wypełnienie zajmowało uczniom 
30-45 min., czyli podczas jednej lekcji np. godziny wychowawczej; 
- uczniowie mogli samodzielnie go wypełnić, przy zachowaniu anonimowości i poufności, bo wtedy można 
liczyć na szczerość odpowiedzi (w czasie wypełniania ankiety dostęp do komputera miała tylko 1 osoba); 
- nie obciążać nauczycieli obowiązkami w zakresie przesyłania wyników ankiet itp. (ich zaangażowanie 
polegało na umożliwieniu dostępu do komputerów podczas danej lekcji i ewentualnej pomocy technicznej). 
Kwestionariusz ankiety zawierał 62 pytania podzielone na pięć bloków tematycznych: 
1/ problematyka używania alkoholu (pyt. 1-16) 
2/ palenie tytoniu, w tym e-papierosy (pyt. 17-23) 
3/ zażywanie narkotyków, w tym dopalacze (pyt. 24-36) 
4/ przemocy w rodzinie i rówieśniczej, agresji, przemoc w Internecie (pyt. 37-51) 
5/ ocena skuteczności rożnych form i sposób działań profilaktycznych (pyt. 52-55) 
Pytania 56-62 to pytania metryczkowe, dotyczące płci, wieku, klasy, sytuacji w rodzinie (rodzina pełnia, 
niepełna), oceny z zachowania w ostatnim roku szkolnym. Większość pytań w kwestionariuszu to pytania  
zamknięte (z kafeterią możliwych odpowiedzi), ale ankieta zawiera także pytania półotwarte.  
W  badaniu  bardzo  pomocni  byli Dyrektorzy szkół  i  wychowawcy poszczególnych klas.  Dzięki  czemu  
możliwe  było  sprawne  przeprowadzenie badania w wyznaczonym terminie.  
Każde  badanie  ma założony cel i tezę, którą wyniki miały potwierdzić lub wykluczyć. Założeniem w 
przypadku badań w ramach Diagnozy było, że rzeczywiste występowanie ww. problemów wśród uczniów 
szkół z terenu miasta Jasła jest  częstsze niż to wynika z wiedzy i obserwacji rodziców i nauczycieli oraz 
ogólnego przekonania społeczności lokalnej. Wyniki tych badań  zostały porównane z wynikami Diagnozy z 
2017 r., żeby sprawdzić czy i jaka zmiana nastąpiła przez blisko 5 lat w zachowaniach młodzieży szkolnej  
w Jaśle w stosunku do substancji psychoaktywnych, przemocy, proponowanych im działań 
profilaktycznych. Porównanie wyników obu Diagnoz (obecnej i tej z 2017 r.) zostało  w opisie oznaczane 

symbolem „” Razem z 1 częścią Diagnozy (działania profilaktyczne oraz prewencyjne podejmowane na 
terenie miasta) niniejszy raport z badań ankietowych uczniów jasielskich szkół stanowi uzupełniający się 
obraz skali problemu uzależnień i przemocy w rodzinie na terenie Jasła.  

https://www.webankieta.pl/ankieta/661170/ankieta-dla-uczniow-kl-viii-szkol-post-z-miasta-jasla-temat-uzywki-przemoc-domowa-i-rowiesnicza.html
https://www.webankieta.pl/ankieta/661170/ankieta-dla-uczniow-kl-viii-szkol-post-z-miasta-jasla-temat-uzywki-przemoc-domowa-i-rowiesnicza.html
https://www.webankieta.pl/ankieta/660892/ankieta-dla-uczniow-ze-szkol-ponadpostaowwych-z-miasta-jasla-temat-uzywki-przemoc-domowa-i-rowiesnicza.html
https://www.webankieta.pl/ankieta/660892/ankieta-dla-uczniow-ze-szkol-ponadpostaowwych-z-miasta-jasla-temat-uzywki-przemoc-domowa-i-rowiesnicza.html
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2.2. Syntetyczny opis wyników badania ankietowego. 

Poniżej przedstawiamy syntetyczną i skrótową prezentację wyników badania, w której podsumowane 
zostały najistotniejsze wyniki i wnioski do Diagnozy.  

 

➔ mniej niż co piąty uczeń kl. VIII  spożywał alkohol (17 %), w przypadku uczniów szkół 
ponadpodstawowych to 53,3 % ogółu badanych 
➔  jako wiek inicjacji alkoholowej najczęściej uczniowie kl. VIII wskazywali 16 rok życia 
➔ połowa uczniów kl. VIII tylko raz próbowała alkoholu, ale wśród starszych tylko 20 % 

➔  w problem spożywania alkoholu dotyczy chłopców i dziewczyn, nie ma tu istotnej dysproporcji 
➔ uczniowie kl. VIII najczęściej pili piwo (46 % wskazań), a uczniowie szkół średnich także piwo, ale też wódkę 
➔ alkohol spożywany jest najczęściej z rówieśnikami podczas tzw. imprez (36 % wskazań kl. VIII i 48% uczniów 
szkół średnich),  ale dla 34 % też w miejscach publicznych (na dyskotekach, imprezach plenerowych itp.); 
➔ w opinii 24 % uczniów kl. VIII picie alkoholu przez niepełnoletnich jest „normalne w dzisiejszych  czasach” 
➔ 19 % ośmioklasistów uważa, że picie alkoholu od czasu do czasu nie jest złe, jeżeli jest ważna okazja  
➔ 28 % uważa, że picie w małych ilościach i sporadycznie nie jest szkodliwe, a 12 % że picie piwa nie uzależnia 

 

➔ do palenia papierosów przyznaje się 8 % uczniów kl. VIII i 20 % uczniów szkół średnich  
➔ więcej palących jest wśród chłopców (60 % palących) 
➔ wśród uczniów kl. VIII najwięcej jest tych co spróbowali tylko raz (62%), ale wśród palących  
niestety 17 % wskazało, że palą codziennie, wśród uczniów starszych 24 % pali codziennie 

➔ zastanawiające jest to, że co trzeci uczeń kl. VIII (34 %) deklaruje, że kupuje papierosy samodzielnie  
➔ najczęściej palą papierosy w czasie wolnym od szkoły np. wakacji (37 % wskazań) i podczas imprez (26 %) 
➔ 14 % uczniów kl. VIII uważa, że osoby niepełnoletnie mogą palić e-papierosy, bo są mniej szkodliwe  
➔ 20 % uważa, że każdy powinien spróbować palenia papierosów, żeby mieć swoje zdanie na ten temat 

 

➔ do zażywania narkotyków przyznało się 11 uczniów kl.VIII (3%) i 80 ze szkół średnich (12 %) 
➔ spośród powyższych osób 46 % spróbowało tylko raz, ale 7 ośmioklasistów (2 %) i 15 osób 
ze szkół średnich  (14,4 %) deklaruje częste używanie narkotyków (więcej niż raz na mies.) 
➔ wskazywanym środkiem psychotropowym jest w zdecydowanej większości marihuana  
tzw. trawa, ale w 17 przypadkach wskazywano także na dopalacze 

➔ 26 % tych którzy próbowali narkotyków jest przekonanych, że ich zdrowie a  nawet życie było zagrożone  
➔ 88 % uczniów kl. VIII ma świadomość, że każdorazowe zażycie narkotyków może skończyć się śmiercią, ale  
9 % uważa, że narkotyki przy okazjonalnym zażywaniu nie są śmiertelnie groźne  
➔ 10 % twierdzi, że w ich najbliższym otoczeniu są osoby, które udostępniają/sprzedają narkotyki. 9,7% 
pytanych uważa, że dostępność w miejscu zamieszkania jest duża i narkotyki są dostępne bez problemu 
➔ 5% jest przekonanych, że dopalacze są legalne, bo można je kupić w Internecie, 18 % uważa, że „trwa” 
powinna być zalegalizowana, bo jej palenie nie szkodzi zdrowiu  

 

➔ co piąty uczeń kl. VIII (22 %) i 16 % uczniów szkół średnich nie czuje się bezpiecznie w szkole  
➔ 49% uczniów kl. VIII było świadkiem agresji fizycznej, a 16 % ofiarami przemocy rówieśniczej 
w przypadku uczniów szkół średnich 53 % było świadkiem, a 29 % ofiarą przemocy  
➔ 11 % ośmioklasistów przyznało się do zachowań autoagresywnych (częściej dziewczyny) 
➔ 6%  ankietowanych uczniów szkół ponadpodstaw. twierdzi, że było ofiarą molestowania 

➔ ponad11 % było ofiarą innych form przemocy w Internecie (zastraszania, ośmieszania, itp.) 
➔ 3,9 % uczniów kl. VIII i 6 % uczniów starszych wskazuje, że było świadkiem przemocy seksualnej 
➔ 14 % przyznaje, że w ostatnim roku zachowywało się autoagresywnie (samookaleczyło się) – 102 osoby 
➔ 9 % uczniów kl. VIII i 6 % uczniów starszych przyznaje, że w ostatnim roku pobiło się z rówieśnikami 
➔ 14,8 % ośmioklasistów w ostatnim roku stosowało hejt w Internecie (np. ośmieszało kogoś filmikami) 
➔ 43 % otrzymało w mediach społecznościowych obraźliwy komentarz, wulgarny wpis, ktoś zamieści jego 
zdjęcie bez zgody (33 %), otrzymało propozycje o seksualnym kontekście,  o cechach molestowania (19 %). 
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2.3. Charakterystyka uczestników badania. 

Zgodnie z umową na opracowanie Diagnozy badaniem powinno zostać objętych 90 % uczniów klas VIII oraz 
15 % populacji uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Jasło. Według danych pozyskanych z 
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jasło oraz Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle liczba 
uczniów w roku szkol. 20201/2022 łącznie to: 2981 uczniów szkół podstawowych (w tym 445 os. z kl. VIII)  
oraz 4189 uczniów szkół ponadpodstawowych. Biorąc pod uwagę powyższe zobowiązania wynikające z 
umowy ustalono liczbę respondentów na poziomie: 400 uczniów z kl. VIII i  628 uczniów szkół średnich.  
Badaniem objęto 358 uczniów kl. VIII (80,4 % ogółu) i 663 uczniów szkół ponadpodstawowych (15,8 %). 
Łącznie to 1021 os., czyli znaczna liczba respondentów, która umożliwiła pozyskanie wiarygodnych danych.   

Mniejsza od zakładanej grupa respondentów wśród ośmioklasistów wynika z niższej frekwencji uczniów 
spowodowanej zachorowaniami. Mimo wielokrotnych kontaktów z dyrektorami szkół ze strony realizatora 
badań oraz przedstawicieli UM Jasło (Inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
profilaktyki przeciwalkoholowej i Kierownika Wydziału Oświaty) nie udało się osiągnąć poziomu 90 % liczby 
uczniów kl. VIII z powodu ich fizycznej nieobecności w szkole. Nie zdecydowano się na wypełnianie ankiety 
samodzielnie przez uczniów w domu, ze względu na możliwość pozyskania nierzetelnych danych. 
Zorganizowanie badań w klasie przy wsparciu i pewnym nadzorze nad przebiegiem wypełniania ankiet 
przez wychowawców (oczywiście nie w kontekście kontrolowania udzielanych odpowiedzi) dawało większą 
pewność, że w badaniu uczestniczy wymagana grupa respondentów. W przypadku wypełniania ankiet w 
dowolnym miejscu i czasie nie ma gwarancji kto udziela odpowiedzi i czy jest to na pewno uczeń/uczennica 
kl. VIII jednej z jasielskich szkół. Dlatego grupa jest mniejsza od zakładanej, ale zapewniona jest większa 
wiarygodność i rzetelność pozyskanych danych.  
Wśród respondentów byli uczniowie Szkół Podstawowych nr 1, 2,4 i 7 oraz Zespołów Szkół Miejskich nr 1, 
2, 3, 5 i 6. Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych to uczniowie I i II Liceów Ogólnokształcących, 
Zespołów Szkół nr 3 i nr 4, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych i Zespołu 
Szkół Budowlanych.  
Ostatecznie w badaniu uczestniczyło: 358 uczniów klas VIII, w tym 183 dziewczyn i 175 chłopców oraz 663 
uczniów szkół ponadpodstawowych (410 dziewczyn i 253 chłopców)  
Wykres 10. Uczestnicy badania uczniów jasielskich szkół 
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Źródło: opracowanie własne 

Wśród uczestników badania z kl. VIII najwięcej było 14-latków (247 – 69 %) i 13-latków (100 osób – 28 %) 
oraz 15-latków (9 osób – 2,5 %) i po jednym 6 i 17-latków (1 %). W przypadku badanych uczniów szkół 
ponadpodstawowych najwięcej było: 16-latków (300 osób – 42% %) i 15-latków (150 osób – 22,6 %) oraz 
17-latków (126 osób – 19 %) i trochę mniej 18-latków (87 osób – 13 %) 

Wykres 11. Ankietowani uczniowie w podziale uczniów na wiek 
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Zdecydowana większość uczniów kl. VIII biorących udział w badaniu wychowuje się w pełnej rodzinie - 85%. 
Ten odsetek jest bardzo zbliżony do sytuacji rodzinnej pytanych uczniów szkół ponadpodstawowych – 
85,5% wychowuje się w rodzinie pełnej. Opiekę tylko jednego z rodziców ma 12 %, w placówce lub rodzinie 
zastępczej wychowuje się 3 % pytanych.  
Wykres 12. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w badaniu sprawują 
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Źródło: opracowanie własne 

Blisko połowa uczniów kl. VIII uczestniczących w badaniu ma z zachowania ocenę wzorową – 47 %. Ocenę 
bardzo dobry (32,6 %), dobry (14,8 %), poprawne (2 %), nieodpowiednie (0,5 %) i naganne (2,7 %).   
Wykres 13. Oceny z zachowania uczniów kl. VIII biorących udział w badaniu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne 

W przypadku uczniów szkół średnich odpowiednio: zachowanie wzorowe – 48,2%, bardzo dobre – 40,4 %,  
dobre – 6,5 %, poprawne – 3 %, nieodpowiednie (0,45 %) i naganne (1,4 %).   
Wykres 14. Oceny z zachowania uczniów szkół ponadpodstawowych biorących udział w badaniu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne 

Są to więc grupy zbliżone pod względem oceny z zachowania – blisko połowa z zachowaniem wzorowym, 
chociaż w szkole średniej kryteria i wymogi na najwyższą ocenę zachowania są bardziej wymagające.  
Pytanie o ocenę z zachowania uzasadnione jest tym, że jest ona wystawiana  m.in. w oparciu o standardy:  
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych oraz godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza 
nią, czyli mające bezpośredni związek z problematyką badania. Przykładowe rodzaje zachowań wpływające 
na obniżenie oceny z zachowania to m.in. picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków w 
szkole i poza nią, handel narkotykami i ich posiadanie, przemoc fizyczna, zastraszanie, wymuszanie, pobicia, 
przemoc psychiczna, znęcanie się ( również za pośrednictwem Internetu), wywoływanie sytuacji 
zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu własnemu i innych. Dlatego w poszczególnych rozdziałach 
przedstawiona zostanie korelacja pomiędzy np. piciem alkoholu, paleniem papierosów, czy stosowaniem 
przemocy a oceną z zachowania. 
4 % uczniów szkół ponadpodstawowych powtarzało klasę (drugoroczność), w przypadku klas VIII to bardzo 
podobny odsetek – 3,9 %. Do częstych wagarów (śr. kilka razy w mies.) przyznaje się 9 % uczniów szkół 
średnich i 3 % uczniów klas VIII. Nigdy nie wagarowało 47,5 % uczniów starszych i 72 % uczniów klas VIII. 
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2.4. Problematyka spożywania napojów alkoholowych przez uczniów. 

Wśród uczniów klas VIII na pytanie czy piłeś/aś kiedykolwiek napoje alkoholowe 17 % odpowiedziało - tak, 
83 % - nie  
Wykres 15. Czy piłeś/-aś kiedykolwiek alkohol? (uczniowie kl. VIII)  

tak

nie

 
Źródło: opracowanie własne 

W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych ta proporcja przedstawia się następująco: 53,4 % - tak, 
46,6 % - nie.  
Wykres 16. Czy piłeś/-aś kiedykolwiek alkohol? (uczniowie szkół ponadpodstawowych)  

tak

nie

 
Źródło: opracowanie własne 

Widać więc znaczący wzrost uczniów, którzy przyznali się do spożywania alkoholu wraz z wiekiem i zmianą 
szkoły. Potwierdza to wskazywany wiek inicjacji alkoholowej – najczęściej wskazywano na 16 lat.  

Wśród ośmioklasistów, którzy odpowiedzieli, że pili alkoholu 60,5 % twierdzi, że spróbowało go tylko raz. 
26 % w tej grupie pije alkohol okazjonalnie i sporadycznie (2-3 razy w roku), dość regularnie (średnio raz na 
mies.) – 1,2 %. W grupie tych, którzy spożywają napoje alkoholowe 12,3 % przyznaje, ze pije alkohol często 
(więcej niż raz na miesiąc). Wśród nich jest niewiele więcej chłopców niż dziewczyn.  Oczywistą kwestią jest 
to, że regularne spożywanie alkoholu w tak młodym wieku (szczególnie przez dziewczyny) ma ogromny 
negatywny wpływ na rozwój psychofizyczny, stan zdrowia, wyniki w nauce, a przede wszystkim duże ryzyko 
wystąpienia uzależnienia i wpadnięcie w nałóg. W badaniach ESPAD odnotowano zmniejszającą się różnicę 
pomiędzy odsetkiem pijących chłopców i dziewcząt. Odsetek pijających chłopców jest wyższy, ale w okresie 
ostatnich 10 lat różnica ta zdecydowanie się zmniejsza. W 2007 roku różnica pomiędzy odsetkiem chłopców 
i dziewcząt, którzy w  ciągu  ostatnich  30  dni  pili  wynosiła 12 %,  zaś  obecnie  zmniejszyła się do poziomu 
5,7 %. W przypadku młodzieży ze szkół z terenu miasta Jasła, która kiedykolwiek spożywała alkohol ta 
proporcja przedstawia się 52 % chłopców i 48 % dziewcząt, więc jest to problem dotyczący obojga płci. 
Kobiety (w tym młode dziewczyny) pijące alkohol są zdecydowanie częściej niż pijący mężczyźni ofiarami 
wypadków, urazów, przemocy itp. oraz częściej podejmują ryzykowne zachowania. 

Wykres 17. Częstotliwość spożywania napojów alkoholowych (wśród pijących uczniów kl. VIII) 

tylko raz

okazjonalnie

reguraknie 

często

 
Źródło: opracowanie własne 

Wśród uczniów starszych jednorazową próbę spożycia alkoholu wskazało tylko 19,8 %. Do okazjonalnego 
picia przyznaje się 43,4 %, dość regularnie (średnio raz na mies.) – 17,9 %. Do częstego spożywania napojów 
alkoholowych przyznaje się – 18,7 %. Widać więc bardzo duży wzrost odsetka osób, które spożywają 
alkohol dość regularnie (z 1,2 % do 17,8 %) i nieco mniejszy ale jednak wzrost odsetka uczniów 
deklarujących częste spożywanie napojów alkoholowych (z 12 % na ok. 19%). 
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Wykres 18. Częstotliwość spożywania napojów alkoholowych (wśród pijących uczniów szkół ponadpod.) 

tylko raz

okazjonalnie

reguraknie 

często

 
Źródło: opracowanie własne 

 w Diagnozie z 2017 roku wyniki przedstawiono łącznie tzn. bez podziału na odpowiedzi uczniów 
poszczególnych rodzajów szkół. 66 % wśród pytanych stanowili wtedy uczniowie gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, więc wyniki sprzed 5 lat powinno się porównywać z obecnymi odpowiedziami 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W 2017 roku 58,4% ankietowanych uczniów nigdy nie piło alkoholu. 
Obecnie jest to. W badaniach z 2017 r. uczniowie swój pierwszy alkohol wypijali najczęściej w wieku 16 
obecnie to także w większości wskazań 16 lat (chociaż zdarzają się wskazania 12-13 lat – ok. 6 % ogółu). 

Najpopularniejszym napojem alkoholowym wśród uczniów jest piwo. Na ten alkohol wskazuje 45 % 
ośmioklasistów spośród tych, którzy już pili. Ale blisko co trzeci uczeń kl. VIII (31 %) odpowiedziało, że 
częściej pije mocne alkohole (wódkę, whisky, rum). Mniej popularne są wino i szampan itp. (14 %)  oraz 
inne alkohole (np. cydr, likiery) – 10 %.  
Wykres 19. Alkohol wskazywany jako najczęściej spożywany wśród pijących uczniów kl. VIII 

piwo

wódka

wino/szampan

inne

 
Źródło: opracowanie własne 

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych także najpopularniejsze jest piwo – 47,5 % oraz wódka – 36 %. 
Wino najczęściej wybiera – 12 %, a inne alkohole – 4,4 %. W przypadku spożywania wódki  praktycznie nie 
ma znaczącej różnicy pomiędzy wskazaniami chłopców i dziewcząt, ani niestety wieku (w takim kontekście, 
że młodsze osoby zaczynają od picia słabszego alkoholu np. piwa). 

Wykres 20. Alkohol wskazywany jako najczęściej spożywany wśród pijących uczniów szkół ponadpodst. 

piwo

wódka

wino/szampan

inne

 
Źródło: opracowanie własne 

 w Diagnozie 2017 wśród pijących uczniów najpopularniejszym napojem alkoholowym była wódka 
(drinki), a w drugiej kolejności piwo. Z badań ROPS w Rzeszowie wynika, że najczęściej wybieranym 
alkoholem przez podkarpacką młodzież było piwo. Według tych badań piwo piło ponad 1/3  badanych  
gimnazjalistów i  prawie  3/4  uczniów szkól średnich. Drugim najpopularniejszym napojem była wódka - 
piło ją 28 % gimnazjalistów i 64 % uczniów szkół średnich. 
Najwięcej pytanych uczniów wskazuje, że alkoholem byli częstowani przez kolegów – 32 %. Niestety 
pojawiły się także odpowiedzi, że pytany/a byli poczęstowani alkoholem przez osoby dorosłe – 24,4 %.  
W przypadku 23 % uczniów, którzy spożywali już napoje alkoholowe, znajdywali go w domu. Co piąty 
pytany ośmioklasista sam kupił alkohol – 21 %. W przypadku uczniów starszych ten odsetek rośnie - 35,7 %. 
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Wykres 21. Skąd miałeś/-aś alkohol? 

od kolegów

od dorosłych

sam kupiłem/am

był w domu

 
Źródło: opracowanie własne 

Najczęściej alkohol uczniowie piją w towarzystwie rówieśników podczas tzw. „imprez” – 49 % wskazań 
wśród  uczniów klas VIII i 65 % wskazań uczniów szkół ponadpodstawowych.  Alkohol spożywany jest także 
samemu, w domu, podczas nieobecności rodziców lub opiekunów – 20,6 % wśród pijących ośmioklasistów  
i 4,56 % uczniów szkół średnich. Można więc zauważyć, że starsza młodzież częściej „ujawnia się” ze 
spożywaniem alkoholu i rzadziej ukrywa się z tym w samotności w domu.  
19 % uczniów kl. VIII wskazuje na spożywanie alkoholu w wolnym czasie po szkole, w weekendy (po szkole, 
na osiedlu, w parku itp.). W przypadku uczniów starszych to 7 %.  Rzadziej kl. VIII piją podczas różnych 
wydarzeń (na dyskotekach, koncertach, meczach sportowych, imprezach plenerowych itp.) – 9,5 %.   
Ale już w przypadku uczniów starszych alkohol na dyskotekach, koncertach, imprezach plenerowych itp. 
spożywa 18,9 %, czyli odsetek ten jest dwukrotnie wyższy. Starsza młodzież częściej wychodzi z domu 
„poimprezować”, częściej więc przebywa w miejscach publicznych jak dyskoteki, puby, koncerty itp. 
Co dziesiąty pytany/-a (11 %) piło alkohol najczęściej podczas wyjazdów wakacyjnych, poza domem.  

Wykres 22. W jakich okolicznościach pytani spożywają najczęściej alkohol? 

na imprezach kolegów

samemu w domu

na osiedlu, w parku

na wakacjach, wycieczkach

na dyskotekach, koncertach

 
Źródło: opracowanie własne 

Alkohol jest spożywany przez młodzież przede wszystkim podczas imprez zamkniętych (36 % wskazań) oraz 
w plenerze (w miejscach ustronnych, w parkach, nad rzeką itp.) – 24 %. Ponad co trzeci pytany/-a (34,5 %) 
przyznaje, że jest obojętne w jakim miejscu spożywa alkohol i nie przeszkadza mu/jej, że dorośli to widzą.  
W przypadku uczniów klas starszych ten odsetek to 36 %. W związku z tym zdarza im się spożywać alkohol 
w miejscach publicznych. Z jednej strony nie uważają, że robią coś złego, a z drugiej mają na takie 
zachowanie  „ciche przyzwolenie” ze strony osób dorosłych. Jest to niewątpliwie zmiana w zachowaniach 
społecznych (nie wnikając oczywiście w aspekty konsekwencji prawnych), bo jeszcze kilkanaście lat temu 
publiczne spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie (szczególnie dziewczęta) było jednoznacznie 
negatywnie odbierane i wiązało się przeważnie z reakcją dorosłych (nie tylko rodziców).  
Po alkohol pytani uczniowie najczęściej sięgają,  bo według nich jest ważna okazja (np. impreza urodzinowa 
kolegi czy koleżanki, Sylwester itp.) - 45 % takich odpowiedzi wśród 8-klasistów i 72 % wskazań uczniów 
starszych. 
 32 % pijących uczniów kl. VIII sięga po alkohol bez specjalnej okazji, z nudów (wśród uczniów starszych ten 
odsetek to 20 %). Można więc zaryzykować tezę, że uczniowie starsi spożywają alkohol mniej przypadkowo 
i częściej mają (lub tworzą) okoliczności/okazje do imprez. Zapewne wynika to także z faktu, że 16-17 
latkowie częściej przebywają poza domem i kontrolą rodziców niż 14-15 latkowie. Oczywiście nadal są to 
osoby niepełnoletnie, ale po dostaniu się do szkoły średniej przekracza się pewną „mentalną” barierę, po 
której młodzieży wydaje się, że bliżej im do dorosłości niż w podstawówce.   
Zdecydowanie mniej jest wskazywanych odpowiedzi, że z powodu trudności  w nauce, stresu  
w szkole – 16,7 % lub z powodu sytuacji w rodzinie, w domu – 6,7%. 
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Wykres 23. Z jakiego powodu najczęściej sięgasz po alkohol?  

jest jakaś okazja

bez okazji, z nudów

trudności w nauce, sters itp.

problemy w domu

 
Źródło: opracowanie własne 

Na pytanie o to co najbardziej skłania/przekonuje do sięgnięcia po alkohol niestety 39 % pytanych uczniów 
kl. VIII udzieliło odpowiedzi, że alkohol dobrze na nich wpływa (twierdzą, że są weselsi, odważniejsi, 
bardziej towarzyscy). W przypadku uczniów starszych to już 63,7 %. Taka „pozytywna” ocena działania 
alkoholu na zachowanie jest niepokojąca, bo z alkoholem młodzieży kojarzą się tylko przyjemne reakcje.  
Co trzeci (32 %) sięga po alkohol pod namową kolegów (bo trudno odmówić). W przypadku uczniów 
starszych ten czynnik „perswazyjny” ze strony rówieśników jest mniej istotny i rzadziej wskazywany – 17 %. 
16 % wskazań dotyczy obawy akceptacji przez kolegów (bo moi znajomi piją i nie chcę być odrzucony/-a w 
grupie). W przypadku uczniów starszych obawa przed brakiem akceptacji ze strony pijących rówieśników 
jest niższy – 10 %. Ze względu na chęć zaimponowania rówieśnikom – taką odpowiedź najczęściej wskazało 
12 % uczestników badania. 
Wśród uczniów klas VIII, którzy pili alkohol 14,6 % przyznało, że byli w stanie upojenia alkoholowego tzn. 
nie potrafili kontrolować swojego zachowania. Kolejne 10 % nie potrafiła w pełni ocenić, czy byli pijani, 
chociaż te wątpliwości mogą wskazywać na fakt, że do upojenia jednak doszło. W przypadku uczniów szkół 
ponadpodstawowych to już zdecydowanie  więcej, bo 34 % przyznało się do stanu nietrzeźwości, w którym 
nie kontrolowali zachowania lub wręcz nie pamiętali swojego zachowania po spożyciu alkoholu.  
Niestety co trzeci uczeń kl. VIII (34 %) będący w takiej sytuacji uważa to za stan „normalny”, który zdarza się 
jak się pije alkohol. A w przypadku uczniów starszych ten odsetek wzrasta do 50,4 %.  Czyli akceptowali stan 
braku kontroli nad swoim zachowaniem. Dla 12,5 % wręcz nie był to żaden problem, czy powód do wstydu, 
bo „zamierzali się upić”. Taki stan jest bardzo groźny ze względu na potencjalne zagrożenia zdrowia i życia 
(ryzyko wypadków, utonięć uszkodzenia ciała itp.) oraz ewentualne konsekwencje prawne czynów 
dokonanych pod wpływem alkoholu. Ponad połowa uczniów kl. VIII (53,5 %) i tylko 17% uczniów starszych 
stwierdziło, że  nie planowali „upicia się”, ale tak wyszło i będą w przyszłości unikać takich sytuacji.  
Ale jednocześnie nie deklarują, że z tego powodu nie będą więcej spożywać alkoholu.   
Blisko co piątego pytanego ucznia kl. VIII (16 %) i 17% uczniów starszych z powodu spożywania alkoholu 
spotkały przykre czy negatywne sytuacje i konsekwencje. Wśród wymienianych najczęściej były: kłótnie z 
rodzicami, tzw. „szlaban” na wyjścia z domu, spotkania z kolegami, udział w imprezach, wstrzymanie 
kieszonkowego, inne kary.  
Niepokojące jest natomiast to, że blisko połowa pytanych 8-klasistów (47,5 %) jest zdania, że nie zrobili nic 
złego. Nawet 26 % z nich jest przekonanych, że ze spożywaniem alkoholu wiążą się tylko fajne sytuacje, a 
nie żadne przykre konsekwencje. Odsetek uczniów starszych, którzy w spożywaniu alkoholu nie widzą nic 
złego jest jeszcze wyższy – 53 %.  
Ponad co trzeci ankietowany/-a uczeń kl. VIII (36 %) wskazuje, że nie spotkał się z żadnymi konsekwencjami, 
bo się dobrze się ukrywali w sytuacji, gdy byli po spożyciu alkoholu. W przypadku uczniów starszych takiej 
odpowiedzi udzieliło 31 %. Częściej korzystają z napojów alkoholowych, więc trudniej im to skuteczne ukryć 
przed rodzicami, czy opiekunami.  
45,5 % ankietowanych uczniów kl. VIII uważa, że picie alkoholu przez osoby niepełnoletnie jest 
zachowaniem nagannym. Uczniowie starsi wskazują na taką odpowiedź zdecydowanie rzadziej – 27 %. 24 % 
ośmioklasistów uważa, że to „norma” w dzisiejszych czasach. Tak samo uważa 37,4 % uczniów szkół 
średnich. Czyli u starszych wzrasta akceptacja i „wewnętrzne przyzwolenie” na spożywanie alkoholu. 
Blisko co trzeci ankietowany uczeń kl. VIII (30,5 %) nie potrafi wskazać, czy jest to zachowanie przez niego 
akceptowane (nie w kontekście obowiązującego prawa i norm społecznych, ale indywidualnego podejścia 
do spożywania alkoholu). Podobne wątpliwości wykazuje 35,5 % uczniów starszych, którzy wskazali na 
odpowiedź „trudno powiedzieć”, a przecież z wiekiem powinni umieć ocenić naganność takich zachowań.  
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Wykres 24. Ocena spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie w opinii uczniów  

zachowanie naganne

normalne/dopuszczaln
e
trudno ocenić

 
Źródło: opracowanie własne 

Zapytano także uczniów o ich opinie na temat obiegowych stereotypowych stwierdzeń, dotyczących picia 
alkoholu. Poniżej przedstawiamy zestawienie odpowiedzi udzielonych przez uczniów jasielskich szkół: 
- 36 % uważa, że picie alkoholu ułatwia nawiązywania kontaktów koleżeńskich; 
- 47 % - spożywanie alkoholu od czasu do czasu nie jest złe, jeżeli jest ważna okazja; 
- 53 % - picie w małych ilościach, sporadycznie nie jest szkodliwe; 
- 15 % - picie słabego alkoholu np. piwa nie uzależnia; 
- 12 % - żeby impreza byłam udana powinien być alkohol  
- 15 % - 18 lat to za dużo, żeby można było spróbować alkoholu 
Powyższe wyniki sugestywnie prezentują ich postawę do spożywania napojów alkoholowych i dość ogólny 
stan wiedzy np. na temat przebiegu uzależnienia (które nie jest zależne od rodzaju alkoholu i okoliczności 
jego picia, a od jego regularnego spożywania, nawet w niewielkich ilościach).  

 Porównanie obecnych z wyników z wynikami Diagnozy z 2017 roku wskazuje, że 
- 11% uczniów szkoły podstawowej piło już alkohol, 34 % gimnazjalistów i 74,6 % uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Można więc stwierdzić, że obecnie wyniki badania uczniów w zakresie spożywania 
napojów alkoholowych statystycznie są korzystniejsze. Ale to tylko „sucha” statystyka, która nie oddaje 
pełnego obrazu, bo przypadki picia alkoholu przez młodzież są bardzo indywidualne (dla jednego to będzie 
spróbowanie piwa na wakacjach, a dla drugiego picie o cechach nałogu); 
- w 2017 roku także najpopularniejszym alkoholem wśród uczniów było piwo, wśród starszych także wódka; 
- najczęściej po napoje alkoholowe sięgali pierwszy raz w wieku 16 lat. W badaniu z 2017 roku uczniowie 
odpowiadali, że najczęściej pili alkohol sami w domu i na imprezach wśród kolegów.  
Fakt, że w obu Diagnozach 2017 i 2021 pytani często wskazywali na spożywanie alkoholu samemu, bez 
towarzystwa i tzw. okazji jest niepokojący. Wiele badań potwierdza, że ważnym symptomem rozwijającej 
się choroby alkoholowej jest picie w samotności. To może nie mieć bezpośredniego odniesienia do 
młodych, bo one raczej tylko „korzystają z okazji” braku chwilowego nadzoru rodziców. Ale może utrwalać 
nawyk takiego sposobu picia.  

Wnioski:  

  blisko co piąty uczeń/-ca klasy VII uczestniczący w badaniu spożywała alkohol (17 %). Wśród uczniów 
szkół ponadpodstawowych to zdecydowanie większy odsetek – 53 %. Można próbować bardziej precyzyjnie 
diagnozować przyczyny takiego stanu, że w dość krótkim okresie po przejściu do szkoły średniej postawa 
wobec alkoholu tak diametralnie się zmienia i przekraczana jest pewna bariera „mentalna”; 

  60% z powyższej grypy w kl. VIII przyznaje, że piło tylko raz, ale wśród uczniów starszych to już tylko 20%; 

  często (kilka razy w mies. ) pije alkohol 12 % uczniów kl. VIII i 19,7 % uczniów klas ponadpodstawowych. 
Nie jest więc już to spożywanie alkoholu sporadyczne i okazjonalne, ale dość regularne i „planowane”; 

  w tej grupie jest niewiele więcej chłopców, więc spożywanie alkoholu jest równie częste wśród 15-16 
letnich dziewczyn. Wiele jest badań dotyczących picia kobiet, ale w skrócie znacznie szybciej się uzależniają, 
uzależnienie statystycznie częściej jest trwałe, trudniej im wyjść z nałogu, alkohol szybciej degeneruje życie; 

 najczęściej spożywanym alkoholem przez ankietowaną młodzież jest piwo – to 45 % wskazań wśród 
uczniów klas VIII i 47,5 % uczniów starszych. Piwo traktowane jest bardziej jak napój niż jak alkohol, także 
ze względu na jego powszechną reklamę (w tym bardzo często z wizerunkiem osób młodych, kobiet itp.); 

 blisko co trzeci uczeń kl. VIII (31 %), a wśród uczniów starszych 36 % częściej wybiera mocne alkohole, 
głównie wódkę. I niestety nie w tym przypadku nie zachodzi korelacja, że wódkę częściej wybierają chłopcy, 
a dziewczyny preferują słabszy alkohol (także piją wódkę, tylko w drinkach, więc efekt jest ten sam); 
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 co czwarty ankietowany (mimo, że jest osobą niepełnoletnią) był częstowany alkoholem przez  osoby 
dorosłe. Przyczyn tej „cichej akceptacji”, a nawet przyzwolenia na picie młodzieży pewnie jest wiele (i nie są 
to wyłącznie przypadki rodzin patologicznych). Tym bardziej należy z uczniami pracować nad asertywnością, 
właściwą oceną negatywnych zachowań, świadomością konsekwencji własnych wyborów itp.; 

 co piąty pytany uczeń kl. VIII i 36 % uczniów starszych twierdzi, że samodzielnie kupiło alkohol. 
Niekoniecznie nabyli go w sklepach, dyskotekach, barach itp. na terenie miasta Jasła, ale to może być 
sygnał do częstszego monitorowania punktów sprzedaży alkoholu i ponawiania kampanii informacyjnych 
wśród sprzedawców, właścicieli lokali gastronomicznych, czy pracowników obsługi na stacjach 
benzynowych, na których dostęp do alkoholu jest praktycznie całodobowy; 

 21 % pytanych 8-klasistów wskazuje, że spożywa alkohol samemu w domu (to może skutkować nawykiem 
takiego bardzo ryzykownego sposobu spożywania alkoholu);  

 15 % uczniów kl. III, którzy spożywali alkohol przyznało się do stanu upojenia alkoholowego. W przypadku 
uczniów starszych to już 34 %. Skutki upicia się do stanu braku możliwości kontrolowania zachowania mogą 
być bardzo poważne lub wręcz tragiczne (duże ryzyko wypadku, uszkodzenia ciała, utopienia itp.); 

 53 % pytanych uczniów uważa, że w małych ilościach i sporadycznie picie alkoholu jest nieszkodliwe 
(niestety nie potrafią określić co znaczy „mała ilość” i „sporadycznie”). 47 % jest zdania, że picie alkoholu od 
czasu do czasu nie jest złe, szczególnie gdy jest tzw. okazja. 15 % uważa, że picie piwa nie uzależnia. 36 % 
jest przekonanych, że alkohol ułatwia im nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. 53 % w piciu alkoholu 
nie widzi nic złego. Takie opinie (ale także i inne prezentowane przekonania) dość jednoznacznie obrazują 
„afirmacyjną” postawę uczestników badania do alkoholu. Skoro 63 % ankietowanych uczniów jest 
przekonanych, że alkohol dobrze na nich wpływa, to oznacza, że sama wiedza o szkodliwości alkoholu nie 
wystarcza. Wywołuje dysonans poznawczy, ale w wielu przypadkach własne subiektywne odczucia biorą 
górę nad racjonalnością. Dlatego w profilaktyce skierowanej do uczniów klas starszych trzeba też stawiać 
na przekaz nacechowany emocjonalnie, być może nawet dość drastyczny, ale dający im do myślenia  
(jak w przypadku kierowców nagminnie przekraczającym liczbę punktów karnych policja na szkoleniach 
pokazuje zdjęcia i relacje z wypadków samochodowych); 

 konieczne jest powtarzanie i utrwalanie informacji o tym jak „podstępnie” przebiega uzależnienie i np.  
umożliwienie uczniom wykonywania anonimowych testów (np. AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification. 
Rozpoznawania Problemów Alkoholowych),  które mogą być dla nich sygnałem, że zaczynają spożywać 
alkohol ryzykowanie lub już wykazują objawy uzależnienia. 

2.5. Problematyka palenia tytoniu i e-papierosów. 

8%  pytanych uczniów kl. VIII przyznaje się w ankiecie do palenia papierosów. W grupie uczniów jasielskich 
szkół ponadpodstawowych to już 20 % ogółu, czyli ponad dwa razy więcej. W grupie palących: jest więcej 
chłopców niż dziewczyn, zdecydowana większość ma ocenę z zachowania nieodpowiednią lub naganną, 
wszyscy z nich zaznaczyli w ankiecie także, że piją alkohol, czyli w ich przypadku obie używki „idą w parze”. 

Wykres 25. Czy palisz papierosy? (uczniowie kl. VIII) 

tak nie

 
Wykres 26. Czy palisz papierosy? (uczniowie szkół ponad podstawowych) 

tak nie

 
Źródło: opracowanie własne 
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62,5 % uczniów kl. VIII deklaruje, że paliło papierosy tylko raz (dla spróbowania), ale 17 % przyznaje się do 
codziennego palenia. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych ok. 10 % twierdzi, że pali papierosy 
regularnie (więcej niż kilkanaście razy w mies.), a 24 % przyznaje, że pali codziennie. 

Tabela 38. Zestawienie odpowiedzi na pytania o palenie papierosów 

 nie palę tylko raz bardzo 
sporadycznie 

regularnie 
(kilkanaście 

razy w mies.) 

codziennie 

uczniowie kl. VIII 92 % 62,5 % 8,3 % 12,5 % 16,7 % 

uczniowie szkół ponadpodstawowych  80 % 32 % 34,5 % 9,7 % 23,7 % 

Źródło: opracowanie własne 

26 % pytanych uczniów szkół średnich wskazuje, że w ich klasie są osoby, które palą papierosy i jest ich 
większość. W przypadku 8-klasistów tak odpowiada 5 %.  
Co trzeci uczeń kl. VIII (34 % w grupie palących) twierdzi, że sam kupuje papierosy. W grupie uczniów 
starszych to już 46 %.. W ponad połowie przypadków palący uczniowie są częstowani papierosami przez 
kolegów. Rzadziej papierosy są podbierane rodzicom lub starszemu rodzeństwu – 13 % palących uczniów 
kl. VIII i tylko 3 % uczniów szkół  średnich. Widać więc, że uczniowie starsi (którzy palą częściej i więcej) 
oceniają, że podbieranie papierosów może ich wydać przed rodzicami.  
Można stwierdzić dużą różnicę w okolicznościach palenia papierosów przez uczniów kl. VIII i uczniów 
starszych. Ci piersi najczęściej palili papierosy na wakacjach i wyjazdach – 37 % wskazań. Tylko co dziesiąty 
palił w miejscu publicznym, co może oznaczać, że jednak nadal jest „presja” ze strony osób starszych na 
palące papierosy osoby bardzo młode (być może nawet częstsza reakcja niż np. w przypadku publicznego 
picia piwa). Uczniowie starsi najczęściej palą papierosy podczas imprez (45 %) i często palenie towarzyszy 
piciu alkoholu. 34 % uczniów szkół średnich przyznaje się do palenia w okolicy szkoły, podczas przerw  
(w przypadku 8-klasistów to 10,5 %).  
Wśród powodów sięgania po papierosy najczęściej wskazują, że bez powodu, z nudów. Bardzo nieliczna 
grupa pytanych twierdzi, że pali z powodu trudności  w nauce, stresu w szkole, różnych sytuacji w rodzinie 
(pali bo jestem zdenerwowany/-a, zestresowany-a, ma zły humor itp.). Jest to więc inny „rodzaj” palenia niż 
w większości przypadków dorosłych, dla których papierosy są nawykowym sposobem na odreagowanie. 
Zapytano także uczniów o ich opinie na temat obiegowych stwierdzeń, dotyczących palenia tzw.  
e-papierosów (iqos, vape,liquidery itp.) Poniżej przedstawiamy zestawienie odpowiedzi udzielonych przez 
uczniów jasielskich szkół uczestniczących w sondażu: 
- 15 % pytanych uważa, że można palić e-papierosy, bo są mniej szkodliwe; 
- 5,5 % twierdzi, że można palić, bo e-papierosy są fajniejsze niż normalne papierosy, bo są bardziej modne; 
- 46 % uważa, że pod względem szkodliwości e-papierosy nie różnią się od tradycyjnych papierosów.  

Wykres 27. Czy osoby niepełnoletnie mogą palić e-papierosy? 

tak, bo są mniej szkodliwe

tak, bo są fajne

nie, bo tak samo szkodzą

trudno ocenić

 
Źródło: opracowanie własne 
 
Inne stereotypowe poglądy, związane z paleniem, reprezentowane przez pytany uczniów to m.in.: 
- 17 % - palenie okazjonalne (tylko na imprezach) nie szkodzi zdrowiu; 
- 8 % - palenie dodaje powagi  (wygląda się bardziej dorosłym); 
- 30 % - palenie pomaga się odstresować , uspokaja; 
- 20 % - ułatwia nawiązanie znajomości, zaczęcie rozmowy itp. 
- 55 % - często towarzyszy piciu alkoholu;  
- 24 % - każdy powinien spróbować palenia, żeby mieć swoje zdanie na ten temat; 
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Ale także duża grupa uczniów wykazuje się zdroworozsądkowym poglądem na palenie papierosów np.: 
- 73 % jest przekonanych, że palenia rozpoczęte w młodości dość szybko uzależnia i człowiek często pali 
całe życie (bardzo trudno mu potem rzucić); 
- 60 % uważa, że palenie bardzo szkodzi zdrowiu, także w przypadku „słabych” papierosów z nowoczesnymi 
filtrami oraz e-papierosów; 
- 80 % jest przekonana, że powoduje nie tylko choroby płuc, ale także serca, różne nowotwory itp. 
Niestety tylko co piąty pytany uczeń (19 %) uważa, że palenie jest  już niemodne i obecnie coraz mniej ludzi 
pali, a ci co palili starają się rzucić ten nałóg. 

 w Diagnozie z 2017 roku 66 % uczniów deklarowało, że nigdy nie paliło papierosów, czyli statystycznie 
obecnie mniej młodych pali; 
- 8 % przyznawało wtedy, że pali codziennie; 
- 39 % pytanych twierdziła, że bardzo łatwo mogli sami kupić papierosy; 
- 71 % wskazywała, że wśród ich najbliższych znajomych większość sięga po papierosy dość często; 
- nie pytano w poprzednim badaniu o e-papierosy. 

Wnioski:  

  do palenia papierosów przyznaje się 8 % uczniów kl. VIII. W liczbach to 28 osób na 358. Biorąc pod 
uwagę, że 62 % twierdzi, że paliło tylko raz, to palenie papierosów  praktycznie dotyczy 10-11 osób na całą 
grupę respondentów (3 % ogółu). Wydaje się więc, że na etapie szkoły podstawowej nie jest to bardzo 
poważnym problem. Ale w przypadku uczniów starszych palenie papierosów deklaruje 20% . W praktyce to 
131 osób niepełnoletnich, które rzadziej lub częściej, ale sięgają po papierosy; 

  8 uczniów kl. VIII twierdzi, że palą codziennie (2 % ogółu pytanych 8-klasistów). W przypadku uczniów 
starszych do palenia codziennego przyznaje się 49 osób (7 % ogółu objętych badaniem w szkołach 
ponadpodstawowych). Widać więc wyraźny ponad trzykrotny  wzrost palących „nałogowo”;  

  26 % uczniów starszych wskazuje, że w ich klasie są osoby, które palą papierosy i jest ich większość; 

 co trzeci uczeń kl. VIII z grupy palących twierdzi, że sam kupuje papierosy. W grupie uczniów starszych to 
już 46 % tych którzy przyznali się do palenie. Przypomnieć należy, że sprzedaż wyrobów tytoniowych 
osobom nieletnim to nie jest tylko kwestia „etyki” sprzedawcy. To wykroczenie, za które grozi mandat w 
wysokości 500 zł lub grzywna nawet do 5 tys. zł. O ile świadomość sprzedawców na temat konsekwencji 
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim jest powszechna, to w przypadku zakazu sprzedaży papierosów 
osobom młodym nie jest już tak twardo egzekwowane. Być może efektywne w tym zakresie będą akcje 
informacyjne dla lokalnych sprzedawców;  

 co piąty uczestnik badania „liberalnie” traktuje palenie w formie e-papierosów - uważają, że można je 
palić, bo są mniej szkodliwe od normalnych papierosów, a poza tym w ich opinii są fajne, modne i trendy.  
Przy powszechnej reklamie i dostępności np. iqos praktycznie w większości sklepów i stacji benzynowych 
jest duże ryzyko popularyzacji tego typu używek, a jedyną barierą będzie wysoka cena tych urządzeń;  

 tematyka profilaktyki palenia papierosów prowadzonej wśród uczniów z jasielskich szkół powinna być 
także uzupełniona o aktualne badania, dotyczące szkodliwości e-papierosów (jest takich badań coraz więcej 
i większość potwierdza dużą szkodliwość, a niektóre nawet większą od tradycyjnych papierosów);  

2.6. Używanie substancji psychoaktywnych – narkotyków, dopalaczy itp.  

W grupie ankietowanych uczniów do zażycia narkotyków przyznało się łącznie 91 osób, w tym 11 uczniów 
kl. VIII i 80 ze szkół ponadpodstawowych. To 8,9 % łącznej liczby uczniów objętych badaniem. W kontekście 
podziału na szkoły do zażycia narkotyku przyznało się 3 % uczniów kl. VIII i 12 % uczniów szkół średnich - 
można więc zauważyć wyraźny wzrost. 
Wykres 28. Czy kiedykolwiek zażywałeś/-aś narkotyki? (uczniowie kl. VIII) 

tak

nie

 
Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 29. Czy kiedykolwiek zażywałeś/-aś narkotyki? (uczniowie szkół ponadpodstawowych) 

tak

nie

 
Źródło: opracowanie własne 

Ponieważ jest to bardzo poważna kwestia (mogąca mieć bezpośredni wpływ na zdrowie i życie młodych) 
poniżej przedstawiamy bardziej szczegółową charakterystykę grupy uczniów, którzy „eksperymentowali”  
z narkotykami: 

➔ wśród tych 11 osób z kl. VIII jest 3 chłopaków i 7 dziewczyn, są w wieku: 14 lat (3 osoby), 15 lat (3 
osoby), 16 lat (4 osoby), 17 lat (1 osoba), 5 osób to tzw. „drugoroczni”, 3 osoby w poprzednim roku 
szkolnym miało zachowanie naganne, 5 osób wychowuje się w rodzinach zastępczych lub placówce;  

- połowa z nich wzięła narkotyki tylko raz, ale 5 osób twierdzi, że zażywa narkotyki często (więcej niż raz w 
mies.), wszyscy głównie wskazują, że palili marihuanę, ale 8 z nich przyznaje, że zażywało dopalacze,  
5 osób wskazało, że przyjmowali substancje wziewne (np. klej); 

- 4 osoby wskazały, że bardzo źle jej się czuły po zażyciu narkotyków (ból serca, ból głowy itp.), 4 straciło 
przytomność, 1 osoba jest przekonana, że życie było zagrożone z powodu zażycia dopalacza (znalazła się w 
szpitalu); 

➔ w grupie 80 osób ze szkół ponadpodstawowych jest 33 chłopaków i 47 dziewczyn, w wieku: 15 lat (12 
osób), 16 lat (20 osób), 17 lat (36 osób), 18 lat (12 osób), 10 to uczniowie liceów ogólnokształcących, 58 
techników, 12 szkół zawodowych, 22 osób ma wzorową ocenę z zachowania, 40 ma bardzo dobrą ocenę z 
zachowania i tylko 4 osoby zachowanie naganne, 18 osób jest wychowywane przez jednego rodzicach, 4 
osoby w rodzinie zastępczej lub placówce; 

- 30 osób tylko raz próbowała narkotyku, ale 12 osób zażywa narkotyki często (więcej niż raz w mies.), 
reszta twierdzi, że sporadycznie i okazjonalnie (najwyżej 2-3 razy). Najczęściej palili marihuanę (77 osób), 
ale 18 osób eksperymentowało z amfetaminą, 12 osób z LSD, 10 osób z opiatami (heroiną), 8 osób z  
substancjami wziewnymi (klej), 9 osób brało dopalacze, a 22 osoby nie potrafiła do końca określić co 
zażywali (czyli maksymalnie ryzykowali zdrowiem i życiem); 

- 5 po zażyciu narkotyku straciło przytomność, 9 miała halucynacje i omamy, 7 napady drgawek, 7 napady 
lęku i paniki, 13 bardzo źle się czuło, a 3 osoby z powodu zażycia narkotyków hospitalizowano, 7 osób 
uważa, że po zażyciu narkotyku ich zdrowie i życie było zagrożone;  

Kilka pytań dotyczyło oceny dostępności substancji psychoaktywnych na terenie miasta Jasła. 11 % uważa, 
że narkotyki są łatwo dostępne. 19 %, że dostęp jest dość trudny, ale kto chce ten może kupić. W opinii 14 
% dostęp jest bardzo trudny. 
Wykres 30. Dostęp do narkotyków na terenie miasta Jasła 

łatwo dostępne

trudno, ale można kupić

bardzo trudno

nie wiem

 
Źródło: opracowanie własne 

Według  12 % ankietowanych w najbliższym otoczeniu (osiedle, siłownia, dyskoteka itp.) są osoby, które 
udostępniają lub sprzedają narkotyki. 15 % uczniów proponowano narkotyki bezpłatnie (zapewne tylko 
nieodpłatnie raz, a potem za pieniądze), kolejnej grupie 5 %, żeby kupili. Czyli co piąty uczestnik badania 
miał do czynienia z osobami powiązanymi z narkotykami. Trudno od razu stwierdzić, że na pewno to dilerzy, 
bo być może byli to znajomi, którzy częstowali np. tzw. „trawą”, ale świadczy to o dość dużej dostępności 
środków psychoaktywnych.  
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88 % uczniów kl. VIII i 91 % uczniów szkół ponadpodstawowych ma świadomość, że każdorazowe zażycie 
narkotyków (szczególnie dopalaczy) może zakończyć się śmiercią. Ale o tym ryzyku powinni wiedzieć 
wszyscy uczniowie i mieć świadomość powagi decyzji zażycia środka, o którym nie wiedzą prawie nic, bo 
sprzedawcy dopalaczy nie ujawniają ich składu (być może sami ich do końca nie znają).  

Niska jest świadomość uczniów na temat szkodliwości narkotyków, w tym dopalaczy, bo: 
- tylko 39 % jest przekonanych, że zażycie dopalaczy nawet tylko raz często kończy się poważnymi 
konsekwencjami zdrowotnymi, lub nawet śmiercią: 

- 30 % nie wie, czy dopalacze są legalne, czy nie skoro można je kupić np. w Internecie; 

- 19 % nie ma pewności czy dopalacze są narkotykami; 

- 33 % nie słyszało o tym, że lekarze często nie wiedzą jak leczyć osoby po zażyciu dopalaczach, bo nie 
wiedzą co było w ich składzie; 

- 5 % uważa, że dopalacze są lepsze od narkotyków, bo są tańsze; 

- 40 % nie wie, że ślady narkotyków można znaleźć w badaniu krwi i moczu nawet wiele miesięcy po ich 
zażyciu; 

- 48 % nie wie, że planie marihuany może uaktywnić chorobę psychiczną (nerwicę, psychozę, schizofrenię, 
depresję itp.); 

- 23 % nie zdaje sobie sprawy, że posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyku grozi bardzo poważnymi 
konsekwencjami, także w przypadku nieletnich po 13 roku życia (np. pobytem w poprawczaku); 
Pytani uczniowie wykazują dość lekceważące podejście do zagrożeń związanych z paleniem marihuany.  
32 % pytanych uważa, że tzw. „trawa” powinna być zalegalizowana, bo nie jest szkodliwa dla zdrowia.  
Tylko 12 % wskazało, że wie o tym, że planie marihuany (szczególnie w młodym wieku lub w dłuższym 
okresie) może uaktywnić chorobę psychiczną np. nerwicę, psychozę, schizofrenię, depresję itp. Ale na 
przykład 64,5 % pytanych jest zdania, że praktycznie nie ma tzw. „bezpiecznych” miękkich narkotyków, bo 
zawsze może stać się coś nieprzewidzianego.  62,5% % ma świadomość, że bardzo wielu znanych im ludzi 
(muzyków, aktorów, młodzieżowych idoli  itp.) przedwcześnie zmarło w młodym wieku z powodu 
przedawkowania narkotyków.  

 według Diagnozy z 2017 roku 12,5 % pytanych uczniów kiedykolwiek zażywało narkotyki. Jest to 
odsetek bardzo zbliżony do obecnych wyników badań uczniów szkół ponadpodstawowych. W przypadku 
poprzednich badań także jako najpopularniejszy narkotyk wskazywano marihuanę. Wtedy 14 % pytanych 
twierdziła, że narkotyki na terenie Jasła są łatwo dostępne. W Diagnozie 2017 nie pojawiło się pojęcie 
„dopalaczy” i nie pytano o ten rodzaj narkotyków (chociaż dopalacze pojawiły się w Polsce szerzej w 2009 
roku i stają się coraz bardziej popularne wśród młodzieży).  

Wnioski:  

  do zażywania narkotyków przyznało się 8 % ośmioklasistów i 12 % uczniów starszych. Nawet jeżeli była 
to tylko jednorazowa sytuacja (co deklaruje połowa uczniów kl. VIII i 37,5 % w przypadku uczniów 
starszych, którzy już mieli kontakt z narkotykami) to należy mieć świadomość, że to przekroczenie bariery 
psychicznej (to nie to samo co przysłowiowe „małe piwo”). Skoro już raz podjęli ryzyko, to mogą sięgnąć po 
narkotyki kolejny razy; 

  wśród osób, które przyznały, że zażywały narkotyki jest więcej dziewczyn (59 %); 

  17 osób uczestniczących w badaniu przyznało, że zażywa narkotyki często (więcej niż raz w mies.); 

  środkiem psychoaktywnym jest w zdecydowanej większości przypadków marihuana tzw. trawa, ale w 
przypadku 17 osób były to także dopalacze; 

  większość pytanych uczniów ma świadomość, że każdorazowe zażycie narkotyków może skończyć się 
poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią i/lub konsekwencjami prawnymi. Jednak 
palenie marihuany traktowane jest przez sporą część pytanych z pobłażaniem, czy wręcz akceptacją; 

 ci, którzy przyznali, że mieli już kontakt z narkotykami, twierdzą, że ich dostępność w najbliższym 
otoczeniu zamieszkania jest dość duża – w ich otoczeniu są osoby, które udostępniają/sprzedają narkotyki; 

 w działaniach profilaktycznych można skorzystać ze wsparcia lekarzy/pielęgniarek, którzy z praktyki mogą 
powiedzieć jak trudno leczyć osoby po zażyciu narkotyków, szczególnie dopalaczy i jak duże jest to ryzyko;  
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2.7. Problemy przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. 

Zdecydowana większość pytanych uczniów czuje się bezpiecznie w sowim miejscu zamieszkania – tak 
wskazuje 76,5 % uczniów kl. VIII i 80 % uczniów szkół ponadpodstawowych.  
Wykres 31. Czy czujesz się bezpiecznie w swoim mieście? 

tak

nie

 
Źródło: opracowanie własne 

Podobnie jest w przypadku oceny bezpieczeństwa w szkole, do której obecnie uczęszczają uczestnicy 
badania – 78 % ośmioklasistów i 84 % uczniów starszych czuje się w szkole bezpiecznie.   
Wykres 32. Czy czujesz się bezpiecznie w swojej szkole? 

tak

nie

 
Źródło: opracowanie własne 

Uczniowie deklarują duże poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony 53 % twierdzi, że było świadkiem 
agresji w swoim najbliższym otoczeniu (na ulicy, w szkole itp.), w tym 10 % uczniów kl. VIII twierdzi, że 
spotyka się z zachowaniem agresywnym lub przemocą często (kilka razy w tyg.). 46 % pytanych deklaruje, 
że w ich otoczeniu z takimi  zachowaniami nie spotkało się z nimi wcale. Na pytanie czy kiedykolwiek 
pytany/a był/a ofiarą zachowań agresywnych lub przemocy rozkład wskazań jest następujący: 

Tabela 39. Czy byłeś/-aś kiedykolwiek ofiarą zachowań agresywnych lub przemocy? 

 Tak,  
ze strony 

rówieśników 

Tak,  
ze strony 
dorosłych 

Tak,  
wobec siebie 
(autoagresja) 

nie 

uczniowie kl. VIII 16,5 % 7 % 11 % 75 % 

uczniowie szkół ponadpodstawowych  21 % 8,45 % 14 % 68,5 % 

Źródło: opracowanie własne (dane nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż 1 odpowiedź) 

Z powyższych danych wynika, że pytani uczniowie zdecydowanie częściej są ofiarami przemocy ze strony 
swoich rówieśników, niż dorosłych (rodziców, opiekunów). Więcej agresji rówieśniczej jest w szkołach 
średnich. Niepokojący jest odsetek osób, które przyznały się do zachowań autoagresywnych – to 40 osób w 
kl. VIII i 94 osoby wśród uczniów starszych.  

Wykres 33. Czy byłeś/-aś kiedykolwiek ofiarą zachowań agresywnych lub przemocy? (w osobach) 
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Źródło: opracowanie własne 
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Poniżej przedstawiamy rozkład odpowiedzi na pytanie o bycie ofiarą lub świadkiem różnych rodzajów i 
form przemocy i agresji. Wynika z niego, że w przypadku uczniów klas VIII najczęściej są ofiarami: 
- agresji słownej, przeklinania, przezywania – 26 % pytanych,  
- publicznego wyśmiewania, ośmieszania, upokarzania – 24,5 %,  
- zabierania lub niszczenia rzeczy – 19, %,  
- wykluczenia z klasy, izolacji i grupowego nękania – 15,6 %  
-  autoagresji (np., samookaleczania) – 15,6 % 

Tabela 40. Których z poniższych form przemocy osobiście doświadczyłeś/-aś lub byłeś świadkiem? 
(uczniowie szkół ponadpodstawowych)  

 
Źródło: opracowanie własne 

14 osób wskazało, że było ofiarą przemocy seksualnej,  w tym molestowania. Ponieważ w naszej opinii to 
bardzo poważna kwestia, dlatego poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe dane dotyczące osób, które 
udzieliły takiej odpowiedzi. 
➔ w tej grupie jest 5 chłopców i 9 dziewczyn,  
➔ 3 osoby jest w wieku 13 lat, 3 w wieku 14 lat,  5 osób  nie podało swojego wieku,  
➔ 2 osoby wychowują się tylko z jednym rodzicem, 3 osoby w rodzinie zastępczej lub placówkach  
➔ 8 osób (w tym 6 dziewczyn) twierdzi, że korzystając z Internetu spotkały się z sytuacjami przesyłania im 
propozycji o charakterze seksualnym, nagabywania, prośby o zdjęcia itp. Być może to właśnie w tym 
kontekście osoby te wskazały, że są ofiarami molestowania, więc niekoniecznie to wskazanie oznacza 
wykorzystanie seksualne osoby niepełnoletniej. Niemniej jednak jest to sygnał, którego raczej nie powinno 
się zlekceważyć, bo nawet gdyby było to tylko zachowanie w Internecie to nadal może mieć znamiona  
czynu przestępczego. Z pośród kilkunastu form przemocy i zachowań agresywnych uczniowie kl. VIII jako 
najbardziej dotkliwe dla ofiar i złe najczęściej wskazywali na przemoc seksualną – 54 wskazania.  
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Wśród  uczniów szkół ponadpodstawowych najczęściej są oni ofiarami: 
- agresji słownej, przeklinania, przezywania – 34,3 % pytanych,  
- publicznego wyśmiewania, ośmieszania, upokarzania – 26 %,  
- wykluczenia z klasy, izolacji i grupowego nękania – 18,2 % 
- zabierania lub niszczenia rzeczy – 17,5 %,  
-  autoagresji (np., samookaleczania) – 15,3 % 

Tabela 41. Których z poniższych form przemocy osobiście doświadczyłeś/-aś lub byłeś świadkiem? 
(uczniowie szkół ponadpodstawowych)  

 
Źródło: opracowanie własne 

43 osoby twierdzi, że było ofiarą przemocy seksualnej lub molestowania. Dane dotyczące tej grupy to: 
➔ 2 chłopców i 41 dziewczyn, 
 ➔ 7 osób jest w wieku 15 lat, 10 - 16 lat,  15 - 17 lat, 6 - 18 lat, 3 osoby  nie podały swojego wieku,  
➔ 7 osób wychowuje się tylko z jednym rodzicem, 3 osoby w dalszej rodzinie, reszta w rodzinach pełnych, 
➔ 25 osób (24 dziewczyn i 1 chłopak) twierdzi, że spotkały się z sytuacjami przesyłania im propozycji o 
charakterze seksualnym itp. w Internecie.  Podobnie jak w przypadku uczniów kl. VIII być może to właśnie w 
ich opinii oznacza molestowanie seksualne, więc niewykluczone, że nie są one ofiarami wykorzystania 
seksualnego czy fizycznego, bezpośredniego molestowania sensu stricto, a są to sytuacje związane z 
Internetem, które oczywiście także mogą mieć przesłanki do podjęcia działań ze strony policji.  
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Na pytanie, w których powyższych zachowaniach agresywnych uczniowie sami bezpośrednio uczestniczyli  
w ostatnim roku szkolnym najwięcej osób wskazało na: 
- szarpanie, popychanie, kopanie – 21 % 
- publiczne wyśmiewanie, ośmieszanie itp. – 18 %  
- hejt i inne formy przemocy w Internecie - 15 %; 
- autoagresję – 14,8 % 
- wykluczanie kogoś z klasy, grupowe jego nękanie – 11 %. 

Dużą wagę dzieci i młodzież przywiązują obecnie do negatywnych skutków przemocy w Internecie. Hejt, 
ośmieszenie i cyberprzemoc często uważają za bardziej dotkliwe i przykre niż przemoc fizyczną/pobicie.  
Dlatego uczniów zapytano o doprecyzowanie przypadków negatywnych (lub wręcz karalnych) zachowań,  
z którymi spotkali się w Internecie. Analizując odpowiedzi uczniów można stwierdzić, że tych przejawów 
przemocy w Internecie ze strony rówieśników jest bardzo wiele. Przedstawiamy zestawienie  kilka istotnych 
danych, które dość precyzyjnie obrazują skalę występowania najczęstszych negatywnych e-zachowań. 

Tabela 42. Czy korzystając z Internetu spotkałeś/-aś się z następującym zachowaniem (uczniowie kl. VIII) 

 

Tabela 43. Czy korzystając z Internetu spotkałeś/-aś się z następującym zachowaniem (uczniowie starsi) 

 
Źródło: opracowanie własne  

Z powyższego wynika, że młodzież korzystając z Internetu (obecnie najczęściej mediów społecznościowych) 
najczęściej pada ofiarą obraźliwych, wulgarnych wpisów – 43 % uczniów kl. VIII i 38 % uczniów starszych, 
publikacji zdjęć (często przerabianych na tzw. memy) bez zgody – 33 %, ośmieszania lub obrażania poprzez 
rozpowszechnianie nieprawdziwych postów (odpowiednio 21,5 % oraz 24 %), podszywanie się pod czyjeś 
konto (20 % i 25 %), wysyłanie niemoralnych propozycji itp. (19,5 % w kl. VIII i 25,7% w klasach starszych). 
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16 % pytanych uczniów kl. VIII osobiście zamieściło w Internecie jakiś filmiki, zdjęcia, memy itp. w celu 
ośmieszenia kogoś. W przypadku uczniów starszych to 14 %. Ponad 6 % przyznaje, że robi to bardzo często.  
9 % ośmioklasistów uważa, że ww. zachowania (hejtowanie, ośmieszanie itp.) to tylko żart i nieszkodliwa 
zabawa. Wśród uczniów starszych odsetek pytanych, którzy myślą w ten sposób jest taki sam (9 %).  
Ale u uczniów starszych większa jest świadomość, że w niektórych przypadkach może być to forma 
cyberprzemocy. Przekonanie o ewentualnych konsekwencjach (zarówno dla ofiary, jak i dla sprawcy) 
wykazuje 54,5 % z nich, a wśród uczniów kl. VIII – 46, 5%. Można więc stwierdzić, że z wiekiem „więcej 
myślą, czują i wyciągają wnioski”, ale ta zmiana może także wynikać z ich własnych, przykrych sytuacji 
doświadczania zachowań przemocowych w Internecie.  
Uczniów zapytano także o kwestie dotyczące przemocy w rodzinie. 90 % pytanych uczniów kl. VIII i 88 % 
uczniów szkół ponadpodstawowych nigdy nie było bitych przez rodziców. Może to oznaczać, że kampanie 
społeczne, dotyczące bezwzględnego zakazu przemocy wobec własnych dzieci przynoszą efekt. Zmienia się 
także w kolejnych pokoleniach sposób wychowywania i stosowane metody wychowawcze (coś co jeszcze 
30 lat temu było „normą” obecnie jest uważane za zachowanie patologiczne i często sankcjonowane 
prawnie). 75 % starszych uczniów jest przekonanych, że stosowanie przemocy wobec dzieci powoduje 
bardzo negatywne skutki  i ma także negatywny wpływ na ich zachowanie w życiu dorosłym.  
83 % z pytanych uważa, że świadek przemocy wobec dziecka zawsze powinien zareagować i pomóc ofierze. 

W młodym pokoleniu wzrasta świadomość na temat definicji przemocy m.in. dlatego, że wiele się o tym 
mówi w przestrzeni publicznej. W związku z tym generalnie uczestnicy badania potrafią w miarę racjonalnie 
ocenić, które zachowania mają znamiona przemocy, bez względu na to jaki charakter i jak się przemoc 
przejawia. Potwierdzają to poniższe zestawienia.  

Tabela 44. Które z poniższych zachowań to według Ciebie jest przemoc? (uczniowie kl. VIII) 

 
Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 45. Które z poniższych zachowań to według Ciebie jest przemoc? (uczniowie szkół ponadpodst.) 

 
Źródło: opracowanie własne  

Uczniowie starsi potrafią lepiej właściwie rozpoznać co jest zachowanie przemocowym i agresywnym. 
Chociaż i oni w ocenach wykazują pewne niekonsekwencje, bo np. 89 % za formę przemocy fizycznej uważa 
bicie pasem, a uderzenie ręką (danie tzw. klapsa) już tylko niecałe 32 %. Podobnie w przypadku form 
przemocy psychicznej – znęcanie psychiczne uważa za przemoc 90 %, natomiast poniżanie i obrażenie 
wskazuje już mniej osób.  
Jest w tych odpowiedziach także trochę „przekory”, bo co piąty pytany uważa, że wymaganie od dziecka 
systematycznej nauki i chodzenia do szkoły lub stanowcze zakazanie wyjścia na dyskotekę także jest 
zachowaniem przemocowym wobec niego. 
Natomiast zdecydowana większość pytanych uczniów ewidentnie i jednoznacznie za przemoc uważa:  
molestowanie (ponad 90 % wskazań), znęcanie się psychiczne (90 %) oraz bicie pasem, kablem (86 %).  
Biorąc pod uwagę powyższą wiedzę, uczniowie byli zapytani o to, czy rodzice stawali wobec nich kary 
cielesne. Jak już pisaliśmy zdecydowana większość pytanych (90 % uczniów kl. VIII i 88 % uczniów starszych)   
twierdzi, że nigdy nie stosowano wobec nich kar cielesnych. 33 uczniów kl. VIII i 4 5osób z klas starszych 
wskazało, że tak, ale bardzo sporadycznie  4 osoby z kl. VIII i 8 ze szkół ponadpodstawowych przyznało, że 
są bite często. Przemoc fizyczna jako kara zdecydowanie częściej stosowana jest wobec chłopców. 
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Na koniec modułu, dotyczącego przemocy zapytano uczniów o ich opinię, które z instytucji, służb, 
organizacji, podmiotów itp. pomagają w przypadkach przemocy w rodzinie. W ankiecie wymieniono kilka 
do wyboru (m.in. MOPS, Policję, szkołę, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”), oczywiście z możliwości wskazania kilku lub wszystkich.  
Odpowiedzi są podobne – zarówno uczniowie kl. VIII jak i starsi najczęściej wskazują, że wszystkie 
wymienione instytucje, w dalszej kolejności na Policję, OPS, „Niebieską Linię”.  

Tabela 46. Które z poniżej wymienionych pomagają w przypadku przemocy w rodzinie?(uczniowie kl. VIII) 

 
Źródło: opracowanie własne  

Tabela 47. Które z poniżej wymienionych pomagają w przypadku przemocy w rodzinie? (uczniowie starsi) 

 
Źródło: opracowanie własne  

Mniejszy jest odsetek wskazań na szkołę (co piąty uczeń kl. VIII i co czwarty klas starszych), co może trochę 
dziwić, biorąc pod uwagę, że szkoła jest środowiskiem „pierwszego kontaktu” dla uczniów. Być może to 
kwestia pewnego nieuzasadnionego wstydu przed wychowawcami, nauczycielami, ale także kolegami,  
że np. w domu jest problem przemocy.  
Uczniów zapytano także do kogo sami zwróciliby się o pomoc w sytuacji wystąpienia problemów objętych 
tematyką badania (uzależnienie, przemoc). 57 % pytanych uczniów kl. VIII i 48,5 % uczniów starszych 
wskazała na swoich rodziców i jest to najczęściej wskazywana odpowiedź. To zrozumiałe, bo do swoich 
rodziców dzieci mają największe zaufanie i z nimi w pierwszej kolejności dzieci kojarzą poczucie 
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bezpieczeństwa. Chyba, że to rodzice (lub jeden z rodziców) są sprawcami przemocy, czy zachowań 
agresywnych wobec swoich dzieci.  
Tabela 48. Kto może udzielić Ci pomocy gdy wystąpią problemy, o których piszemy w ankiecie (kl. VIII) 

 
Źródło: opracowanie własne  

Tabela 49. Kto może udzielić Ci pomocy gdy wystąpią problemy, o których piszemy w ankiecie (kl. starsze) 

 
Źródło: opracowanie własne  
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W powyższym rozkładzie odpowiedzi uczniów zastanawiać może kilka kwestii: 
- generalnie dość niski odsetek wskazań na rodziców/najbliższą rodzinę (57 % u ośmioklasistów i 48,5%  
u uczniów starszych) oraz to, że jest on mniejszy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Nie jest to 
pewnie spowodowane tym, że wobec starszych uczniów częściej stosowana jest przemoc ze strony 
rodziców. Raczej chodzi o to, że dorastająca młodzież niekonieczne chce dzielić się z rodzicami 
informacjami, że np. piją alkohol, palą papierosy, zażywają narkotyki, są gnębione przez kolegów w klasie, 
wyśmiewane w mediach społecznościowych  itp. Chyba, że wystąpi poważny problem i dzieci będą  niejako 
zmuszone ujawnić rodzicom swoje „tajemnice”, o których być może rodzice nie mieli dotychczas wiedzy; 
- niski „poziom zaufania” (oczywiście w kontekście problematyki objętej badaniem) do nauczycieli (poniżej 
3%). Być może zachodzi w tym przypadku taki sam mechanizm tzn. ujawnienie pewnych negatywnych 
zachowań grozi uczniom konsekwencjami w kontekście obniżenia oceny z zachowania, zawieszenia w 
prawach ucznia, a nawet wydalenia ze szkoły. Szkoła nie toleruje pewnych zachowań, więc pewnie jest 
bariera ze strony młodzieży, żeby zwracać się do nauczycieli o pomoc; 
- podobnie w przypadku instytucji pomocy i integracji społecznej (OPS, PCPR) – ok. 1 % wskazań. Być może 
instytucje te bardziej kojarzone są przez młodzież z pomocą społeczną w sytuacji wystąpienia ubóstwa,  
biedy, niepełnosprawności, choroby, braku opieki itp. niż ze wsparciem dla ofiar przemocy, czy osób 
uzależnionych. 

Wnioski:  

 zdecydowana większość uczniów czuje się w swojej szkole bezpiecznie – tak wskazuje 90 % pytanych; 

 mimo, że deklarują wysokie poczucie bezpieczeństwa to ponad połowa twierdzi, że była świadkiem 
przemocy w swoim najbliższym otoczeniu, a co piąty uczeń był ofiarą zachowań agresywnych lub 
przemocowych ze strony rówieśników; 

 najczęściej doświadczają agresji słownej, przeklinania, krzyku itp., podobny odsetek uczniów twierdzi, że 
jest ofiarą hejtu i innych form przemocy w Internecie; 

  dość duża grupa pytanych (15 %) przyznaje się do zachowań autoagresywnych (np. okaleczania) – mocno 
niepokojący sygnał, mogący świadczyć o problemach emocjonalnych lub zaburzeniach psychicznych.  
Bardzo zalecana jest bardziej szczegółowa diagnoza tego problemu w jasielskich szkołach i pomoc 
psychologiczna takim dzieciom ze strony specjalistów, bo mówiąc potocznie „same z tego nie wyrosną”;  

 Internet i media społecznościowe są miejscem powszechnego hejtu, a ponieważ dzieci i młodzież obecnie 
„żyją w necie” to praktycznie każdy przypadek ośmieszenia, pomówienia, nękania na FB itp. jest bardziej 
dotkliwy niż przemoc fizyczna; 

 ponad połowa pytanych osobiście spotkała się z negatywnymi przykrymi sytuacjami w trakcie korzystania 
z Internetu (ośmieszenie, pomówienie, groźby itp.). A jednocześnie 16 % przyznaje, że osobiście umieścili w 
Internecie film, zdjęcie lub tzw. mem itp. ośmieszający, czy obrażający kolegów, odpłacając „pięknym za 
nadobne”). Tym samym następuje nakręcanie spirali hejtu. Cyberprzemoc powinna być tematem 
profilaktyki opartej po pierwsze na informowaniu o konsekwencjach prawnych, ale także na studium 
przypadku, formach bardziej artystycznych (teatr, film, muzyka itp.), które bardziej przemówią do emocji; 

  takie sytuacje są tak często między innymi dlatego, że tylko połowa pytanych uczniów wie jakie są formy 
i przejawy cyberprzemocy oraz jakie konsekwencje np. karno-prawne może powodować; 

  przez grupę uczniów sygnalizowany jest problem molestowania seksualnego. Z analizy odpowiedzi tych 
osób na kolejne pytania może wynikać, że bardziej chodzi o sytuacje związane z Internetem niż fizyczną 
przemocą. Celem niniejszego badania nie było szczegółowe analizowanie takich przypadków, ale 
przekazujemy ten sygnał do wiadomości i rozwagi instytucji i służb, które mają kompetencje i uprawnienia  
w zakresie weryfikowania podobnych informacji  i ewentualnego wdrażania postępowań i czynności; 

  w przypadku wystąpienia problemów, których dotyczy ankieta pytani uczniowie najczęściej zwróciliby  
się o pomoc do swoich rodziców. Generalnie ponad połowa uczestników badania potrafi także wskazać 
instytucje, podmioty, służby i organizacje, które w takich sytuacjach mogą udzielić im wsparcia. Warto 
jednak  cyklicznie zapoznawać młodzież z kompetencjami i zadaniami poszczególnych instytucji, bo część  
z uczniów może mieć stereotypowe  wyobrażenie np. o tym czym zajmuje się MOPS, PCPR, lokalne NGO itp. 
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2.8. Ocena skuteczności działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. 

Ostatnia część ankiety dotyczyła opinii uczniów, dotyczącej efektywności działań podejmowanych w 
zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy (akcji, programów i inicjatyw skierowanych właśnie do dzieci  
i młodzieży). Mieli oni za zadanie ocenić skuteczność różnych metod, którymi realizowane są cele 
informacyjno-edukacyjne oraz te, które mają bardziej wpływać na przekonania, świadomość i postawy. 
Według uczestników badania z kl. VIII najbardziej skuteczne tym kontekście są: 
- spotkania z osobami, które były uzależnione i wyszły z nałogu („żywy” przykład) – 53,7 % wskazań na tak; 
- dobry przykład osób znanych (świadectwa osób, które mają autorytet u młodzieży) – 46,5 %; 
- spotkania z lekarzami/pielęgniarkami Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, ratowników medycznych 
pracujących w Pogotowiu itp., którzy muszą ratować życie np. osobom po zażyciu dopalaczy – 45,6%; 

Tabela 50. Które z poniższych działań są Twoim zadaniem najbardziej skuteczne w przeciwdziałaniu 
uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej? (w opinii uczniów kl. VIII) 

 
Źródło: opracowanie własne  

Według ośmioklasistów nie skuteczne/najmniej skuteczne w kontekście profilaktyki są: 
- publikacje, materiały edukacyjne, ulotki itp. – 44 % wskazań na ”nie skuteczne”; 
- doraźnie kontrole w szkołach (np. poszukiwanie środków psychoaktywnych – 41,5 % na nie; 
- bezwzględne kary usunięcia ze szkoły za używanie alkoholu lub narkotyków – 39,2 %; 
- spotkania informacyjne prowadzone w szkołach przez Policję – 37 %; 
- akcje w mediach społecznościowych – 35,3 %; 
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Dość sceptyczną opinię na temat skuteczności trzech pierwszych sposobów prowadzenia profilaktyki można 
jeszcze tłumaczyć obawą ze strony młodzieży przed kontrolami, karami itp. Natomiast negowanie przez co 
trzeciego pytanego ucznia efektywności działań w mediach społecznościowych może dziwić, skoro wiele 
akcji społecznych jest skutecznie realizowanych, a FB, Tik Toku itp. młodzież  jest praktycznie codziennie. 

Tabela 51. Które z poniższych działań są Twoim zadaniem najbardziej skuteczne w przeciwdziałaniu 
uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej? (w opinii uczniów szkół ponadpodstw.) 

 
Źródło: opracowanie własne   

W opinii uczniów szkół ponadpodstawowych najbardziej skuteczne kontekście oddziaływania są: 
- spotkania z osobami, które były uzależnione i wyszły z nałogu – 62,9 % wskazań na „bardzo skuteczne”; 
- dobry przykład osób znanych (świadectwa osób, które mają autorytet u młodzieży) – 57,1 %; 
- spotkania z personelem medycznym doświadczonym w tematyce badania – 50,2 %; 
- wydarzenia specjalne np. koncerty, wystawy, happeningi – 35 %; 

Starsi uczniowie prezentują bardzo zbliżone opinie do ośmioklasistów, bo trzy pierwsze wskazania są te 
same, tylko większy odsetek uczniów uważa je za bardzo skuteczne. Wśród propozycji pojawia się 
dodatkowo kwestia organizowania (przez młodzież lub z aktywnym udziałem młodzieży) działań o 
charakterze bardzie artystycznym. Wspominaliśmy już, że także w naszej opinii w ramach profilaktyki warto 
także działać „na emocje” (a sztuka właśnie tak działa), bo zmiana postaw i świadomości zdecydowanie 
częściej jest efektem emocji niż analizy nawet najbardziej racjonalnych danych i informacji.  
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Niską ocenę w kontekście skuteczności w zakresie profilaktyki uczniowie jasielskich szkół średnich wystawili  
przede wszystkim poniższym działaniom: 
- publikacje, materiały edukacyjne, ulotki itp. – 48,2 % wskazań na ”nie skuteczne”; 
- doraźnie kontrole w szkołach (np. poszukiwanie środków psychoaktywnych – 44,5 % ; 
- bezwzględne kary usunięcia ze szkoły za używanie alkoholu lub narkotyków – 42,7 %; 
- spotkania informacyjne prowadzone w szkołach przez Policję – 37 %; 
- akcje w mediach społecznościowych – 33,3 %; 
- lekcje wychowawcze na ten temat – 33,3 %; 

To tożsame wskazania jak w opinii uczniów kl. VIIII, można więc przyjąć, że rzeczywiście opieranie na tych 
sposobach programów i działań profilaktycznych nie jest spójne z oczekiwaniami młodzieży.  

Wnioski:  

  w opinii uczniów najlepszy skutek zapobiegawczy przynoszą tzw. „studia przypadku”, czyli świadectwa 
osób, które są wiarygodne, bo sami  zmagali się z uzależnieniami i udało im się ocalić życie. Takie działania 
są obecnie realizowane w szkołach na terenie miasta Jasła, ale młodzież oczekuje ich chyba więcej; 

  kolejny dobrze postrzegany sposób profilaktyki to pozytywny przykład osób znanych młodzieży (np. 
muzyka Roberta Litzy Friedricha z zespołu Luxtorpeda, który zmagał się z nałogami, a obecnie jest dla wielu 
młodych osób autorytetem w kontekście postaw życiowych, poszanowania wartości życia, rodziny itp.  
Jest on razem z o. Adamem Szustakiem współautorem książki „Wilki dwa. W obronie stada”, która jest 
bardzo popularna wśród młodzieży); 

  ciekawą inicjatywą jest organizowanie cyklicznych spotkań młodzieży z lekarzami, pielęgniarkami, 
ratownikami medycznymi ze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, pogotowia ratunkowego itp., którzy 
muszą ratować życie często dzieci po zażyciu dopalaczy, samookaleczeniach, próbach samobójczych itp.; 

  skuteczną formą profilaktyki uzależnień i przemocy zadaniem starszej młodzieży są także wydarzenia 
specjalne (np. koncerty, wystawy, happeningi ) ze względu na ich atrakcyjność, różnorodność (muzyka, 
teatr,  plastyka itp.) oraz emocjonalny charakter; 

  w opinii uczniów nieskuteczne są natomiast formy „represyjne” np. bezwzględne usunięcie ze szkoły za 
używanie alkoholu lub narkotyków lub doraźne kontrole w szkołach w poszukiwaniu papierosów, środków 
psychoaktywnych itp.  

  mało przekonujące w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy są także zdaniem pytanych 
publikacje i materiały edukacyjne typu: ulotki, plakaty, gazetki szkolne oraz pokazy filmów 
dokumentalnych, programów edukacyjnych  na ten temat – podobnych przekazów „wizualnych” w 
przestrzeni publicznej jest tak wiele, że słabo przebijają  się one ze skutecznym  komunikatem 
profilaktycznym do odbiorców; 

   może natomiast trochę dziwić niska ocena skuteczności dotarcia do młodzieży poprzez akcje w mediach 
społecznościowych –  wskazania te nie są spójne z ogromną popularnością wśród młodzieży np. facebooka, 
twittera, Youtube, Tik Toka itp. Może to wynika, z faktu, że z tych mediów młodzież korzysta głównie dla 
rozrywki; 

  ze względu oczekiwania ze strony młodzieży działań profilaktycznych wielodziedzinowych, 
„niesztampowych” a przede wszystkim komplementarnych i uzupełniających się, uzasadnione jest 
podejmowanie inicjatyw w partnerstwie różnych instytucji, podmiotów, organizacji i grup 
zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (np. szkoły – MOPS – MKRPA – Policja – 
podmioty lecznicze – poradnie psychologiczno-pedagogiczne – sądy/kuratorzy – organizacje pozarządowe 
itp.). W partnerstwie można skoordynować wspólne działania, uzupełniać kompetencje poszczególnych 
instytucji, wymieniać się wiedzą i doświadczeniem itp.; 

 z analizy działań profilaktycznych podejmowanych na terenie miasta Jasła wynika, że taka współpraca jest 
realizowana. Chodzi więc nie tyle o nawiązanie współpracy, co o przeanalizowanie wyników Diagnozy 
(Część 2) i w oparciu o wnioski z niej opracowanie wspólnego planu działania, pozyskanie środków na 
realizację konkretnych działań, służących rzeczywistemu ograniczeniu: spożywania alkoholu, palenia 
papierosów, zażywania środków psychoaktywnych oraz zachowań agresywnych i przemocowych przez 
młodzież. Reasumując chodzi o „projektowe” podejście do prowadzenia profilaktyki wśród dzieci  
i młodzieży, czyli obejmujące także monitoring i ewaluację efektywności realizowanych wspólnie działań.  
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2.9. Wynik badań studentów z terenu miasta Jasła. 

Poniższe wynika przedstawiamy w oddzielnym rozdziale (nie w zestawieniu do wyników badania uczniów 
jasielskich szkół) , ponieważ respondenci w tym przypadku, to osoby pełnoletnie, więc nawet ich status 
prawny w kontekście korzystania ze środków psychoaktywnych (alkohol, papierosy)  jest inny.  Nie są oni 
także odbiorcami działań profilaktycznych realizowanych w szkołach, a jedynie mniej lub bardziej 
świadomymi odbiorcami akcji profilaktycznych realizowanych w przestrzeni miasta.  Anonimową ankietę 
skierowano do studentów Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, a jej 
kwestionariusz dostępny był na stronie: 
https://www.webankieta.pl/ankieta/663172/ankieta-dla-studentow-z-miasta-jasla-temat-substancje-
psychoaktywne-przemoc.html 
Kwestionariusz ankiety dotyczył tych samych zagadnień co w przypadku uczniów, natomiast zawierał 
trochę więcej pytań otwartych, umożliwiających swobodne udzielanie odpowiedzi. Po pierwsze dlatego, że 
założyliśmy, że studenci  będą bardziej skłonni do wyrażania swojej opinii. Po drugie czas wypełnienia 
ankiety nie były ograniczony do 45 min. w ramach jednej lekcji.  W badaniu wzięło udział łącznie 89 
respondentów, czyli został osiągnięty określony w umowie z Urzędem Miasta Jasło poziom liczebności  
i reprezentatywności populacji studentów zaocznych (min. 20 %). 
Poniżej przedstawiamy najistotniejsze wyniki badania, dotyczące spożywania alkoholu: 
➔  96 % biorących udział w badaniu spożywało alkohol, w tym 20 % często (kilka razy w miesiącu), a 
kolejne 27 % dość regularnie (średnio raz w miesiącu). Picie alkoholu okazjonalnie, sporadycznie  (tylko 2-3 
razy w roku np. w sylwestra, urodziny itp.) deklaruje 53 % studentów; 

➔ nie ma dużej dysproporcji we wskazaniach co do częstości spożywania  alkoholu w przypadków kobiet i 
mężczyzn (wśród pijących często jest blisko połowa kobiet); 

➔ najczęściej spożywanym alkoholem  jest piwo (80 % wskazań), ale także wino/ szampan (73 %) – tym 
przypadku widać różnicę między wyborem studentów i uczniów, bo wśród młodszych picie wina 
praktycznie nie jest popularne. 47 % wskazuje, że najczęściej wybiera mocne alkohole (w tym te droższe jak 
whisky, gin), a 26,7 % preferuje inne rodzaje alkoholu np. cydr, likiery itp.); 

➔ najczęściej w grupie pytanych studentów alkohol jest spożywany podczas imprez zamkniętych w gronie 
rówieśników (93 % wskazań) – widać wyraźną różnicę bo tzw. imprezę jako najczęstsze miejsce spożywania 
alkoholu wskazało 48 % uczniów. Statystycznie zdecydowanie częściej niż uczniowie piją alkohol w 
miejscach publicznych (na dyskotekach, lokalach gastronomicznych, imprezach plenerowych itp. (studenci - 
64 % wskazań, uczniowie – 34 %). To zapewnie nie tylko kwestia pełnoletniości, ale także większych 
możliwości finansowych kupowania alkoholu w lokalach, w których cena alkoholu jest nawet pięciokrotnie 
wyższa niż w sklepach; 

➔ 73 % pytanych studentów sięga po alkohol, ponieważ w ich opinii dobrze na nich wpływa. Tylko dla co 
dziesiątego uczestnika powodem spożywania alkoholu jest obawa przed odrzuceniem przez grupie badania 
(w przypadku uczniów to najczęściej wskazywany powód), a praktycznie nie ma wskazań na spożywania 
alkoholu z powodu chęci zaimponowania komuś. Taki rozkład odpowiedzi wskazuje, że starsi respondenci 
nie spożywają alkoholu „pod presją” i/lub z powodu innych osób (np. z chęci akceptacji w grupie); 

➔ bardzo podobna grupa (69 %) przyznaje, że po spożyciu alkoholu byli (lub przynajmniej tak czuli) w 
stanie nietrzeźwości. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych do upicia się przyznało się 34 %, 
więc jest to statystycznie dwukrotny wzrost. To znaczy, że starsza młodzież pije więcej alkoholu, ale także 
jest większa akceptacja dla ryzyka związanego z utratą kontroli nad zachowaniem („wolno” im się upić, bo 
są dorośli i nikt ich nie kontroluje). Dla 85 % stan nietrzeźwości to „normalna sytuacja”, związana ze 
spożywanie alkoholu – odsetek uczniów szkół, którzy tak myślą to 50,4 %; 

➔ 93 % ma świadomość, że stan upojenia alkoholowego może skutkować przykrymi konsekwencjami, ale 
akceptuje to ryzyko. 85 % uważa, że tzw. „urwanie filmu” po alkoholu to nic złego; 

 ➔ co piąty pytany student (18,75 %), uważa, że picie alkoholu przez osoby niepełnoletnie jest „normalne” 
w dzisiejszych czasach (w grupie uczniów to 37,4 %). 75 % studentów jest zdania, że 18 lat jako granica 
pozwolenia na picie alkoholu jest odpowiednia (nie jest to za dużo). 44 % uważa, że spożywanie alkoholu 
przez osoby niepełnoletnie powinno wiązać się z jakimiś konsekwencjami ze strony osób dorosłych (tak 
wskazuje 32 % uczniów). Można więc dopatrywać się tu większej dojrzałości w opiniach starszych, albo po 

https://www.webankieta.pl/ankieta/663172/ankieta-dla-studentow-z-miasta-jasla-temat-substancje-psychoaktywne-przemoc.html
https://www.webankieta.pl/ankieta/663172/ankieta-dla-studentow-z-miasta-jasla-temat-substancje-psychoaktywne-przemoc.html
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prostu stali się mniej „liberalni” w opiniach, bo sa już pełnoletni i ich zakazy dotyczące alkoholu już 
formalnie nie dotyczą; 

Ważne kwestie, dotyczące palenia papierosów wśród studentów: 

➔ palenie papierosów deklaruje 23 % pytanych studentów, czyli jest to niewiele więcej niż w grupie 
uczniów szkół ponadpodstawowych (20 %). Może to świadczyć  o tym, że nie zaczyna się palić na studiach, 
tylko jest to kontynuowanie wcześniejszego używania tytoni; 

➔ w grupie palących co trzeci (33 %) pali tylko okazjonalnie (np. podczas imprez), To bardzo podobny 
odsetek jak w przypadku uczniów szkół średnich – 34,5 % pali papierosy sporadycznie.  
Nie ma także dużej różnicy w przypadku palących codziennie (21 % - studenci i 23,7 % - uczniowie starsi), 
więc kto palił w szkole średniej ten praktycznie pali także na studiach; 

➔ oczywistą jest kwestią, że palące osoby z grupy studentów same kupują dla siebie papierosy, o wiele 
rzadziej niż uczniowie są częstowani przez rówieśników  i nie podbierają papierosów domownikom;   

➔  87,5 % pytanych  studentów uważa, że e-papierosy są mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy.  Taki 
rozkład odpowiedzi może dziwić, bo uczniowie szkół średnich są bardziej rozsądni w ocenie szkodliwości 
takiego rodzaju papierosów. Być może jest to wpływ reklamy i popularności np. iqos-ów wśród starszej 
młodzieży, dla której są one także bardziej dostępne finansowo; 

➔ natomiast pytani studenci są zdecydowanie bardziej „odporni” niż młodzież szkolna na obiegowe opinie 
i stereotypy na przykład, że palenie okazjonalne (tylko na imprezach) nie szkodzi zdrowiu, palenie dodaje 
powagi , każdy powinien spróbować palenia, żeby mieć swoje zdanie na ten temat itp.; 

Wyniki badania w zakresie używania narkotyków w grupie młodzieży starszej: 

➔ co piąty pytany student/-ka przyznaje się do zażycia narkotyku (12 % w grupie uczniów szkół 
ponadpodstawowych), co wskazuje na znaczny wzrost; 

➔ większość z ww. grupy tylko raz spróbowała narkotyku i w zdecydowanej większości przypadków była to 
marihuana. Sporadycznie wskazywane są inne rodzaje narkotyków np. amfetamina; 

➔co dziesiąta osoba, która życzyła narkotyk przyznaje, że  bardzo źle jej się czuła po zażyciu narkotyku (ból 
serca, ból głowy itp.) – częściej na takie sytuacje wskazywali uczniowie; 

➔ zbliżona grupa ankietowanych twierdzi, że w najbliższym otoczeniu (osiedle, siłownia, dyskoteka itp.) 
można nabyć środki narkotyczne i dostęp do nich jest dość łatwy (15 % pytanych studentów i 12 % 
uczniów). Może to wskazywać na to, że osoby zainteresowane zakupem narkotyków w obu grupach 
wiekowych po prostu znają takie miejsca i osoby; 

➔ dużo większa jest świadomość pytanych studentów niż uczniów na temat szkodliwości narkotyków – 
praktycznie nikt z pytanych nie uważa, że dopalacze są legalne lub są lepsze od narkotyków, bo tańsze. 
Więcej mają wiedzy i znają faktów niż obiegowych opinii. Zdecydowanie większa jest także świadomość 
studentów na temat konsekwencji karnych związanych z narkotykami; 
Kwestie przemocy, w tym cyberprzemocy: 

➔ studentów nie pytano oczywiście o bezpieczeństwo w szkole (ani na uczelni), ale o deklaratywny poziom 
poczucia bezpieczeństwa na terenie miasta - jest on trochę wyższy niż w przypadku uczniów (86 % pytanych 
studentów czuje się bezpiecznie  i 80 % uczniów szkół średnich); 

➔ studenci czują się także bardziej niż uczniowie bezpieczniejsi  w sieci. Odsetek pytanych, którzy 
bezpośrednio spotkali się z przejawami agresji w Internecie jest dość zbliżony (48 % pytanych studentów i 
43 % uczniów, ale z opinii studentów wynika, że hejt robi na nich mniejsze „wrażenie” i zdecydowanie 
mniej  się nim przejmują; 

➔ większy odsetek pytanych studentów ma świadomość konsekwencji cyberprzemocy (studenci – 76 %, 
uczniowie – 54,5 %. Dlatego przypadki celowego wykorzystania np., mediów społecznościowych do 
ośmieszania, poniżania, obrażania itp. przez studentów są bardzo sporadyczne (4 % wskazań w badaniu 
studentów, a w przypadku uczniów 16 % przyznało się do takiego działania). Większa jest więc znajomość 
konsekwencji, w tym karno-prawych, więc korzystanie z Internetu przez studentów jest zdecydowanie 
bardziej odpowiedzialne niż w przypadku uczniów.  
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9. Spis wykresów i tabel: 

Wykres 1. Kwota ze sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Jasło (w mln PLN) – str. 7 

Wykres 2. Sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholu na terenie miasta Jasła (w mln zł) – str. 8 

Wykres 3. Ludność miasta Jasło według ekonomicznych grup wiekowych – str. 10 

Wykres 4. Rozkład liczby urodzeń i zgonów na terenie miasta Jasło w latach 2016-2020 – str. 11 

Wykres 5. Liczba zawartych małżeństw mieszkańców miasta Jasło w latach 2016-2020  – str. 11 

Wykres 6. Zameldowania i wymeldowania mieszkańców miasta Jasło w latach 2016-2020 – str. 12 

Wykres 7. Wydatki UM Jasło na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zstępczej w latach 2017-2020 – str. 14 

Wykres 8. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie miasta Jasła w latach 2017-2019 – str. 19 

Wykres 9. Liczba sprawców  przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasło – str. 19 

Wykres 10. Uczestnicy badania uczniów jasielskich szkół – str. 36 

Wykres 11. Ankietowani uczniowie w podziale uczniów na wiek – str. 36 

Wykres 12. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w badaniu sprawują – str. 37 

Wykres 13. Oceny z zachowania uczniów kl. VIII biorących udział w badaniu – str. 37 

Wykres 14. Oceny z zachowania uczniów szkół ponadpodstawowych biorących udział w badaniu – str. 37 

Wykres 15. Czy piłeś/-aś kiedykolwiek alkohol? (uczniowie kl. VIII) – str. 38 

Wykres 16. Czy piłeś/-aś kiedykolwiek alkohol? (uczniowie szkół ponadpodstawowych) – str. 38 

Wykres 17. Częstotliwość spożywania napojów alkoholowych (wśród pijących uczniów kl. VIII) – str. 38 

Wykres 18. Częstotliwość spożywania napojów alkoholowych (wśród pijących uczniów szkół ponadpod.)- str. 39 

Wykres 19. Alkohol wskazywany jako najczęściej spożywany wśród pijących uczniów kl. VIII – str. 39 

Wykres 20. Alkohol wskazywany jako najczęściej spożywany wśród pijących uczniów szkół ponadpodst. – str. 39 

Wykres 21. Skąd miałeś/-aś alkohol? – str. 40 

Wykres 22. W jakich okolicznościach pytani spożywają najczęściej alkohol? – str. 40 

Wykres 23. Z jakiego powodu najczęściej sięgasz po alkohol? – str. 41 

Wykres 24. Ocena spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie w opinii uczniów – str. 42 

Wykres 25. Czy palisz papierosy? (uczniowie kl. VIII) – str. 43 

Wykres 26. Czy palisz papierosy? (uczniowie szkół ponad podstawowych) – str. 43 

Wykres 27. Czy osoby niepełnoletnie mogą palić e-papierosy? – str. 44 

Wykres 28. Czy kiedykolwiek zażywałeś/-aś narkotyki? (uczniowie kl. VIII) – str. 45 

Wykres 29. Czy kiedykolwiek zażywałeś/-aś narkotyki? (uczniowie szkół ponadpodstawowych) – str. 46 

Wykres 30. Dostęp do narkotyków na terenie miasta Jasła – str. 46 

Wykres 31. Czy czujesz się bezpiecznie w sowim mieście? – str. 48 

Wykres 32. Czy czujesz się bezpiecznie w swojej szkole? – str. 48 

Wykres 33. Czy byłeś/-aś kiedykolwiek ofiarą zachowań agresywnych lub przemocy? (w osobach) – str. 48 
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Tabela 1. Etapy i formy pracy w zakresie przygotowania Diagnozy – str. 3 

Tabela 2. Ilość punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta Jasło – str. 6 

Tabela 3. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia  na sprzedaż alkoholu w mieście Jasło w latach 2017-2021 – str.7 

Tabela 4. Wartość sprzedanego alkoholu na terenie  miasta Jasło w latach 2017-2020 – str. 7 

Tabela 5. Wartość sprzedanego alkoholu w podziale na kategorie w latach 2017-2020 – str. 8 

Tabela 6. Ludność miasta Jasło - str. 10 

Tabela 7. Struktura wieku wg. grup ekonomicznych mieszkańców miasta Jasło – str. 10 

Tabela 8. Struktura wieku mieszkańców miasta Jasło – str. 10 

Tabela 10. Przyrost naturalny mieszkańców miasta Jasło w latach 2016-2020 – str. 11 

Tabela 11. Saldo migracji mieszkańców miasta Jasło w latach 2016-2020 – str. 12 

Tabela 12.Liczba rodzin, w których alkoholizm jest powodem przyznania pomocy społ.przez MOPS Jasło – str.13 

Tabela 13. Wysokość środków MOPS Jasło na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym – str. 13 

Tabela 14.Najczęstsze problemy rodzin objętych wsparciem asystenta rodzin MOPS Jasło w 2017-2021 – str. 13 

Tabela 15. Najczęstsze przyczyny występowania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychoaw. – str. 13 

Tabela 16. Liczba rodzin (i dzieci w nich) z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi – str. 14 

Tabela 17. Liczba dzieci z terenu miasta Jasło przebywająca w pieczy zastępczej w latach 2018-2021 – str. 14 

Tabela 18. Liczba interwencji domowych policji na terenie miasta Jasło w latach 2018-2021 – str.16 

Tabela 19. Liczba interwencji policjantów KPP Jasło zakończonych sporządzeniem NK – str. 16 

Tabela 20. Liczba os., wobec których istnieje podejrzenie o stosowanie przemocy w rodzinie – str. 16 

Tabela 21. Liczba przestępstw związanych z narkotykami na terenie miasta Jasła – str. 16 

Tabela 22. Liczba nieletnich sprawców czynów karalnych na terenie miasta Jasło w latach 2018-2021 – str. 17 

Tabela 23. Liczba ujawnionych nieletnich pod wpływem alkoholu i narkotyków na terenie miasta Jasło – str. 17 

Tabela 24. Liczba kontroli trzeźwości i kierujących pod wpływem alkoholu w pow. jasielskim  - str. 17 

Tabela 25. Liczba wszczętych postępowań Niebieskiej Karty przez poszczególne instytucje i służby  - str. 18 

Tabela 26. Liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła – str. 19 

Tabela 27. Liczba osób, które stosowały przemoc w rodzinie na terenie miasta Jasło – str. 19 

Tabela 28. Zawiadomienia o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem 
przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła – str. 20 

Tabela 29. Liczba sporządzonych wniosków do MKRPA dot. leczenia odwykowego sprawców przemocy – str. 20 

Tabela 30. Liczba otrzymanych przez MKRPA wniosków o objęcie leczeniem odwykowym – str. 22 

Tabela 31. Liczba spraw zakończonych dobrowolnym lub sądowym leczeniu odwykowym– str. 22 

Tabela 32. Liczba skierowanych przez MKRPA na badanie przez biegłych w celu  wydania opinii – str. 22 

Tabela 33. Główne działania MOPS Jasło w zakresie pracy z osobami uzależnionymi lub przemocowymi – str. 23 

Tabela 34. Liczba grup roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2017-2020 – str. 25 

Tabela 35. Liczba pacjentów Poradni Leczenia Uzależnień w Jaśle w latach 2018-2020 – str. 26 

Tabela 36. Liczba pacjentów Ośrodka Psychoterapii w Jaśle w latach 2018-2020 – str. 26 

Tabela 37. Placówki wsparcia dziennego dofinansowane ze środków UM Jasła – str. 27 

Tabela 38. Zestawienie odpowiedzi na pytania o palenie papierosów – str. 43 

Tabela 39. Czy byłeś/-aś kiedykolwiek ofiarą zachowań agresywnych lub przemocy? – str. 48 

Tabela 40. Których z poniższych form przemocy osobiście doświadczyłeś/-aś lub byłeś świadkiem? (uczniowie szkół 
ponadpodstawowych) – str. 49 
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Tabela 41. Których z poniższych form przemocy osobiście doświadczyłeś/-aś lub byłeś świadkiem? (uczniowie szkół 
ponadpodstawowych) – str. 50 

Tabela 42. Czy korzystając z Internetu spotkałeś/-aś się z następującym zachowaniem (uczniowie kl. VIII) – str. 51 

Tabela 43. Czy korzystając z Internetu spotkałeś/-aś się z następującym zachowaniem (uczniowie szkół 
ponadpodstawowych) – str. 51 

Tabela 44. Które z poniższych zachowań to według Ciebie jest przemoc? (uczniowie kl. VIII) – str. 52 

Tabela 45. Które z poniższych zachowań to według Ciebie jest przemoc? (uczniowie szkół ponadpodstawowych) – str. 
53 

Tabela 46. Które z poniżej wymienionych pomagają w przypadku przemocy w rodzinie?(uczniowie kl. VIII) – str. 54 

Tabela 47. Które z poniżej wymienionych pomagają w przypadku przemocy w rodzinie? (uczniowie szkół 
ponadpodstawowych) – str. 54 

Tabela 48. Kto może udzielić Ci pomocy gdy wystąpią problemy, o których piszemy w ankiecie (kl. VIII) – str. 55 

Tabela 49. Kto może udzielić Ci pomocy gdy wystąpią problemy (uczniowie szkół ponadpodstawowych) – str. 55 

Tabela 50. Które z poniższych działań są Twoim zadaniem najbardziej skuteczne w przeciwdziałaniu uzależnieniom  
i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej? (w opinii uczniów kl. VIII) – str. 57 

Tabela 51. Które z poniższych działań są Twoim zadaniem najbardziej skuteczne w przeciwdziałaniu uzależnieniom 
 i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej? (w opinii uczniów szkół ponadpodstawowych) – str. 58 

 

 

 

 

 

 


